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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

UDC 37.013.7:377

THE BASICS OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Grynyuk S.P., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of Foreign Philology 

National Aviation University

У статті порушується питання базисних основ освіти для неперервного розвитку; досліджується 
ретроспективний аспект освіти для неперервного розвитку; аналізується джерельна база даних з озна-
ченої проблеми, розробленої ООН; описуються прогресивні кроки розбудови суспільств неперервного 
розвитку; розглядаються базисні ознаки освіти для неперервного розвитку, її цілі й робочі напрями, які 
слід опанувати.

Ключові слова: освіта для неперервного розвитку, ознаки освіти для неперервного розвитку, цілі 
освіти для неперервного розвитку і робочі напрями.

В статье рассматриваются основы образования для устойчивого развития; исследуется ретроспек-
тивный аспект образования в интересах устойчивого развития; анализируется база данных по пробле-
ме, разработанной ООН; излагаются прогрессивные шаги создания более устойчивых обществ; также 
рассматриваются качества образования для устойчивого развития, его цели и рабочие направления, 
которые должны быть разработаны. 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, качества образования для устойчивого 
развития, цели образования в интересах устойчивого развития и рабочие направления.

Grynyuk S.P. THE BASICS OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article covers the basics of education for sustainable development. It investigates the retrospective 

aspect of education for sustainable development. It analyses the database on the problem elaborated by the 
UN. It outlines the steps towards the progress in establishing more sustainable societies. It also considers the 
qualities of education for sustainable development, its goals and working directions that are to be worked out. 

Key words: education for sustainable development, qualities of education for sustainable development, 
goals of education for sustainable development and working directions.

The concept of sustainable development 
has become a meaningful breakthrough in 
the environmental theory since it postulates 
how society itself should be organized, sug-
gesting particular environmental measures 
that are to be adopted and how they might 
be best implemented. To achieve sustainable 
development will mean in this light to cause 
individuals to gain knowledge, talent, attitude 
and values that they will be aware of as well 
as to develop and strengthen the capacity 
of individuals, groups, communities, organ-
izations and countries in general to make 
choices in favor of sustainable development. 
This represents a new vision of education, 
a vision that helps people of all ages bet-
ter understand the world in which they live, 
addressing the complexity and interconnect-
edness of problems such as poverty, waste-
ful consumption, environmental degradation, 
urban decay, population growth, health, con-
flict and the violation of human rights that 
threaten our future.

Аnalysis of recent research and publica-
tions. The concepts of sustainable develop-
ment and sustainability have been discussed 

broadly in the literature. Usually, the origins 
of the debate about sustainable development 
are associated with the publication of ‘‘Limits 
to Growth’’ by the Club of Rome in 1972 and 
to the UN conference on the Human Environ-
ment, held in Stockholm in the same year, but 
the origin of the concept itself can be traced 
back 300 years when Hans Carl von Carlowitz 
published the first work about sustainable for-
estry (Saechsische Carlowitz-Gesellschaft, 
2013), and to T.R. Malthus who noted the en-
vironmental limits to population growth. Some 
scholars recognize that due to its vague char-
acteristics the concept of sustainable de-
velopment allows several definitions and in-
terpretations to co-exist. Conceptual analyses 
of the sustainable development concept look 
at its historical evolution (Mebratu, 1998; Fer-
gus and Rowney 2005; Waas, 2011), as well 
as at differences in the perceptions, identify-
ing an institutional, ideological, and academ-
ic version (Mebratu 1998). Scholars also talk 
about different models that vary in the number 
of ‘‘pillars’’ or dimensions of sustainable de-
velopment (Baker 2006; Lozano 2008; Waas, 
2011) – economic, social, and environmental, 
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in recent years it has become normal to add 
fourth and fifth pillars – institutional and cul-
tural (Waas, 2011).

The purpose of the article. The arti-
cle aims to cover the basics of education 
for sustainable development. It examines 
the retrospective aspect of the above-men-
tioned concept, analyses the database on the 
issue elaborated by the UN, and outlines the 
steps towards the progress in establishing 
more sustainable societies. It also considers 
the qualities of the education for sustainable 
development, its goals and working vectors  
(directions) in this domain. 

The main material of the study. Sustain-
able development as a concept dates back to 
the 1970’s. It firstly appeared as a scientific 
notion in the report called “Collective Future” 
published by the World Environment and De-
velopment Commission. It gave the key prior-
ity to the principle of increasing development 
in consideration with the environment. Then, 
in the run of the Brundtland Commission, 
the other approach in defining the concept 
was elaborated meaning the “ability to make 
development sustainable – to ensure that it 
meets the needs of the present without com-
promising the ability of future generations to 
meet their own needs” [5]. 

Later on, to support the vision of sustain-
able development there was the largest meet-
ing ever with a participation of 172 countries 
in 1992. The participants of the Rio Peak 
meeting approved of social and economic 
structures that were to be achieved in con-
sideration with the environmental values and 
the principles of the sustainable development 
by means of globalization. 

The fundamental results of that meeting 
came to light in the document “The Rio Dec-
laration on Environment and Development” 
enlisting 18 principles of sustainability. They 
were the following [7]:

– People are entitled to a healthy and pro-
ductive life in harmony with nature.

– Development today must not undermine 
the developmental and environmental needs 
of the present and future generations.

– Nations have the sovereign right to use 
their own resources, but without causing en-
vironmental damage beyond their borders.

– Nations should develop international laws 
to provide compensation for the damage re-
sulted from the activities under their control 
which cause to areas beyond their borders.

– Nations are to use the precautionary ap-
proach to protect the environment. Where 
there are threats of serious or irreversible 
damage, scientific uncertainty should not be 
used to postpone cost-effective measures to 
prevent environmental degradation.

– In order to achieve sustainable develop-
ment, environmental protection will constitute 
an integral part of the development process, 
and cannot be considered in isolation from 
it. Eradicating poverty and reducing dispar-
ities in living standards in different parts of 
the world are essential to achieve sustainable 
development and meet the needs of the ma-
jority of people.

– Nations should cooperate to conserve, 
protect and restore the health and integrity of 
the Earth’s ecosystem. The developed coun-
tries acknowledge the responsibility that they 
bear in the international pursuit of sustainable 
development in view of the pressures their 
societies place on the global environment and 
of the technologies and financial resources 
they command.

– Nations should reduce and eliminate un-
sustainable patterns of production and con-
sumption, and promote appropriate demo-
graphic policies. Environmental issues are 
best handled with the participation of all con-
cerned citizens.

– Nations should facilitate and encourage 
public awareness and participation by making 
environmental information widely available.

– Nations should enact effective environ-
mental laws, and develop national law re-
garding liability for the victims of pollution 
and other environmental damage. Where 
they have authority, nations should assess 
the environmental impact of proposed activ-
ities that are likely to have a significant ad-
verse impact.

– Nations should cooperate to promote an 
open international economic system that will 
lead to economic growth and sustainable de-
velopment in all countries. Environmental poli-
cies should not be used as an unjustifiable 
means for restricting international trade.

– The polluter should bear the cost of pol-
lution.

– Nations have to warn one another about 
natural disasters or activities that may have 
harmful trans-boundary effects.

– Sustainable development requires better 
scientific understanding of the problems. Na-
tions should share knowledge and innovative 
technologies to achieve the goal of sustaina-
bility.

– The full participation of women is essen-
tial to achieve sustainable development. The 
creativity, ideals and courage of youth and the 
knowledge of indigenous people are needed 
too. Nations should recognize and support 
the identity, culture and interests of indigen-
ous people.

– Warfare is inherently destructive of sus-
tainable development, and nations have to 
respect international laws protecting the en-
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vironment in times of armed conflict, and have 
to cooperate in their further establishment.

– Peace, development and environmental 
protection are interdependent and indivisible.

To achieve the goal of supporting sustain-
able development, both nationwide surveys by 
governments and the international studies by 
political and social organizations were being 
carried out. As a result, the Council of Euro-
pean Union stated four main goals, placed in 
the document “The Agenda 21”. The focus 
was on [1]:

1. Environmental protection. To protect the 
earth’s capacity to support life in all its di-
versity; to respect the limits of the planet’s 
natural resources and ensure a high level of 
protection and improvement of the quality of 
the environment; to prevent and reduce the 
environmental pollution; to promote sustain-
able consumption and production in order to 
break the link between economic growth and 
environmental degradation.

2. Social equity and cohesion. To promote 
a democratic, socially inclusive, cohesive, 
healthy, safe society with respect for primary 
rights and cultural diversity that creates equal 
opportunities and combats discrimination in 
all its forms.

3. Economic prosperity. To promote a 
prosperous, innovative, well-educated, com-
petitive and eco-efficient economy that will 
provide with high living standards, full and 
high-quality employment practices through-
out the European Union.

4. Meeting the international responsibil-
ities. To encourage the adoption and preserv-
ing of the stability of democratic institutions 
across the world based on peace, security 
and freedom. 

In regard to education, the idea of sus-
tainable development first took place in the 
36th section of the Agenda 21. The document 
placed a significant background for planning 
the education for sustainable development 
around the world. Later the UN expanded 
this chapter, making it more specific; and ap-
pointed UNESCO to be a responsible body 
for coordinating education for sustainable de-
velopment within the UN organization. 

Among numerous measures undertaken 
in this direction, some are worthwhile to be 
underlined since they established the key ele-
ments to the structure of education for sus-
tainable development. They are the following:

1. The Millennium Declaration of 2000. This 
paper contained goals relating to the promo-
tion of sustainable development, global part-
nership, equality and quality of education. 

2. The UN World Summit on Sustainable 
Development (Johannesburg, 2002). It deter-
mined the program of action underlining the 

special role of education. It also determined 
education and training as influential factors in 
the promotion of sustainable development.

3. The years 2005–2014 have been de-
clared as the Decade of Education for Sus-
tainable Development by the United Na-
tions. The goal was to stipulate sustainable 
development in the educational system of 
every country within the decade. The action 
intended to facilitate the role of sustainable 
development in regulations concerning edu-
cation and integrate sustainable develop-
ment in all education and in the operational 
culture of schools [3]. 

The structure of education for sustain-
able development includes such elements as: 
qualities of education for sustainable develop-
ment, goals of education for sustainable de-
velopment, and working vectors in this branch.

If to speak about important qualities of 
education for sustainable development, here 
must be mentioned the following [4]:

– interdisciplinary and holistic: learning for 
sustainable development embedded in the 
whole curriculum, not as a separate subject;

– values-driven: sharing the values and 
principles underpinning sustainable develop-
ment;

– critical thinking and problem solving: 
leading to confidence in addressing the di-
lemmas and challenges of sustainable de-
velopment;

– multi-method: word, art, drama, debate, 
experience, different pedagogies for model-
ing processes;

– participatory decision-making: learners 
participate in decisions on how they are to 
learn;

– applicability: learning experiences are in-
tegrated in day to day personal and profes-
sional life;

– locally relevant: addressing local as well 
as global issues, and using the language(s) 
which learners most commonly use.

The goals of education for sustainable de-
velopment are:

1. To enhance the understanding of the 
connection between human welfare, eco-ef-
fectiveness of the economy, and protection of 
the environment.

2. To enhance the understanding of our 
cultural heritage, of different cultures, pre-
conditions for trust between human popula-
tion groups, and justice. 

3. To increase people’s readiness to no-
tice changes taking place in the environment, 
society, human welfare, and to work out their 
causes and consequences.

4. To bring about changes in daily practi-
ces and to cause people to commit to a sus-
tainable way of life.
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5. To increase readiness and motivation 
to be active, participating citizens, members 
of the work community, and members of the 
other communities.

6. To provide vocational skills in different 
fields of vocational education, creating oppor-
tunities for making each branch of industry 
more sustainable.

The major working vectors of the education 
for sustainable development are [9]:

1. Promotion and improvement of basic 
education. The quality of basic education 
must focus on imparting knowledge, skills, 
values and perspectives throughout a lifetime 
that will encourage and support citizens to 
lead sustainable lives.

2. Reorienting the existing education pro-
grams. Rethinking and revising education from 
nursery school through university to include 
more principles, knowledge, skills, perspec-
tives and values related to sustainability in each 
of the three realms – social, environmental, 
and economic. This should be implemented in 
a holistic and interdisciplinary manner. 

3. Developing public understanding and 
awareness of sustainability. The direction to-
wards progress in establishing more sustain-
able societies lies in persuasion: citizenry is 
aware of the goals of sustainability and has 
the knowledge and the skills to contribute to-
wards these goals. Informed population and 
knowledgeable consumers can help com-
munities and governments to accomplish sus-
tainability measures and move towards more 
sustainable societies.

4. Training. All sectors of the labor market 
can strengthen local, regional and national 
sustainability. The development of specialized 
training programs to ensure that all sectors of 
the workforce have the knowledge and skills 
necessary to complete their work in a sus-
tainable manner have been identified as the 
critical components of education for sustain-
able development.

Conclusions and prospects for further 
researches of directions. To sum up, the 

discussed above problem remains urgent due 
to the dynamic changes that are taking place 
these days. Education for sustainable develop-
ment has become a must for the societies 
and communities aiming at establishing eco-
nomic prosperity, social equity and cohesion 
that will provide the citizenry with high-living 
standards and high-quality employment prac-
tices. Thus, countless surveys and measures 
taken in this direction only prove the strong 
necessity in developing the world tendency as 
well as in profound elaboration of new angles 
of the problem.
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ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ШКІЛ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕРХНЬОЇ КАНАДИ У 1840–70-Х РР.

Гук Л.І., к. пед. н.,
старший викладач кафедри іноземних мов

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто процес реформування навчальних програм у 40–70-х рр. ХІХ ст. на території 
Верхньої Канади. Охарактеризовано навчальні програми та підручники, які використовувались у на-
вчально-виховному процесі до 40-х рр. ХІХ ст., та досліджено реформи, що сприяли процесу уніфікації 
навчальних матеріалів. 

Ключові слова: Канада, навчальна програма, навчальні матеріали, система державної освіти. 

В статье рассматривается процесс реформирования учебных программ в 40–70-х гг. ХІХ в. на тер-
ритории Верхней Канады. Охарактеризированы учебные программы и материалы, которые использо-
вались в учебно-воспитательном процессе до 40-х гг. ХІХ в., а также исследованы реформы, которые 
содействовали процессу унификации учебных материалов. 

Ключевые слова: Канада, учебная программа, учебные материалы, система государственного об-
разования.

Huk L.I. THE PROCESS OF REFORMING CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOLS IN UPPER 
CANADA IN 1840'S AND 70'S

The article deals with the reforms that have been taking place in Upper Canada curricula in 40-70-ies of 
the 19th. The author studies educational materials that have been used in teaching process before 40-ies of the  
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Постановка проблеми. Зміст освіти для 
всіх типів навчальних закладів відображе-
ний у навчальних планах, програмах, підруч-
никах та навчальних посібниках. Як відомо, 
навчальний підручник відображає навчаль-
ну програму і є важливим інструментом не 
тільки відображення змісту і методів освіти, 
але й формування особистості учня, його 
поглядів, мислення та світогляду загалом. 

Успішна діяльність системи шкільної 
освіти будь-якої з країн світу значно за-
лежить від навчальних матеріалів, на яких 
побудований навчальний процес. Те, що 
закладено в підручниках, формує й спря-
мовує майбутнє покоління нації, виховує її 
громадян. Дослідження питання реформу-
вання навчальних підручників на території 
Канади у 40–70-х рр. ХІХ ст. представляє 
особливий інтерес, оскільки саме в цей час 
зароджувалась канадська нація, а країна 
знаходилась на стадії державотворення. 
Територія Верхньої Канади (сучасна про-
вінція Онтаріо) на середину ХІХ ст. була 
однією з найвисокорозвинутіших провінцій 
країни того часу, в провінції вже існува-
ли соціальні інфраструктури, були освоєні 
землі, прокладені дороги. Саме в цей час 
активно розвивалась система освіти про-
вінції.

Враховуючи те, що підручник стає не 
просто одним із засобів навчання, а важ-
ливим чинником удосконалення освіти й 

формування особистості, реформування 
навчальних програм та створення та ви-
дання підручників цього періоду заслуговує 
на увагу та детальне вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Деякі аспекти проблеми вивчення 
історичної ретроспективи розвитку систе-
ми освіти Канади досліджуються в роботах 
З. Магдач [3] (історія розвитку управління 
системою шкільної освіти), Н. Мукан [4] 
(професійний розвиток канадських педа-
гогів), Л. Карпинської [2] (історія розвитку 
системи професійної освіти) та інших ві-
тчизняних науковців. Питання реформуван-
ня навчальних програм у Канаді досліджу-
вались у працях Е. Прентіс, С. Х’юстон [9], 
Н. Бервоша [6], Дж. Олтхауза [5] та інших 
дослідників. Однак комплексного дослі-
дження змістового компоненту навчальних 
програм та їх реформування на території 
Канади упродовж 40–70-х рр. ХІХ ст. про-
ведено ще не було. 

Постановка завдання. Мета стат-
ті – дослідити реформування навчальних 
програм та навчальних матеріалів, що ви-
користовувались на території Верхньої Ка-
нади впродовж 1840–70-х рр. Відповідно до 
мети, нами було поставлено такі завдання: 
дослідити змістове наповнення навчаль-
но-виховного процесу на початку ХІХ ст., 
з’ясувати походження навчальних матеріа-
лів, що використовувались у навчальному 
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процесі впродовж досліджуваного періоду, 
та розглянути їхні основні особливості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На початку ХІХ ст. на території 
Верхньої Канади основні кошти за функ-
ціонування загальних шкіл сплачувались 
батьками, учні яких відвідували школи, а 
навчальні заклади відкривались та закри-
вались за бажанням батьків, тому в основ-
ному батьки вирішували, хто буде навчати 
їхніх дітей, а також обирали навчальну про-
граму, яку, на їхню думку, повинні вивчати 
діти [7]. За таких умов не могло існувати 
ані навчальної програми на рівні провінції, 
ані уніфікованих підручників, згідно з якими 
проводилось навчання. У більшості випад-
ків діти приносили до школи книжку, яку 
вони могли дістати. Це, як правило, була 
книга, якою вже користувався хтось із сім’ї.

Відомо, що на початку ХІХ ст. у шко-
лах району Норфолк на території сучасної 
провінції Онтаріо викладалось лише п’ять 
предметів (читання, письмо, арифметика, 
граматика та елементарна географія), а 
у навчальному процесі використовувалось 
23 різних підручники [10]. Дослідники іс-
торико-компаративної проблематики сис-
теми шкільної освіти Канади вважають, що 
ця тенденція була характерною для усієї 
Канади в цілому. Використання у навчаль-
ному процесі одночасно різних книг стано-
вило не лише труднощі для педагога, але й 
перешкоджало ефективному навчальному 
процесу, нагромадженню знань учнів. 

Зміст освіти на американському конти-
ненті на початок ХІХ ст. базувався на ос-
нові філософії освітнього трактату Платона 
«Республіка». Адаптування теорії Платона в 
педагогічній практиці призвело до розвит-
ку певної системи навчання, в якій імітація 
була покладена в основу розумового роз-
витку, а отже, і мислення. Передбачалося, 
що розумовий та духовний розвиток люди-
ни відбувається шляхом отримання досту-
пу до найкращих літературних творів світу. 
У зв’язку з цим основними книгами в на-
вчальних програмах були Біблія та твори 
грецьких та римських класиків, а згодом – і 
найвідоміші твори сучасності англійських та 
американських авторів. Навчальна програ-
ма у старших класах мало чим відрізнялася 
від програми початкових класів стосовно її 
змістовного наповнення. На практиці в різ-
них класах вивчалися ті ж самі літературні 
твори, єдина різниця полягала в тому, що 
з кожним роком навчання учні все деталь-
ніше розбирали граматичні чи стилістичні 
особливості текстів, а також їхні моральні 
цінності. Особливо це стосувалось Біблії. 
Якщо в початкових класах учні вчились чи-
тати уривки зі Святого Письма та перепи-

сувати тексти, то в подальшому навчанні 
вони вивчали їх на пам’ять. Час, відведений 
для індивідуального читання текстів, був 
обмежений, тому учні, як правило, читали 
тексти хором і вголос, зберігаючи однако-
вий темп читання. Метою навчання читан-
ню було не лише вміти декодувати певний 
набір букв, але й розвинути в дитини ора-
торські навики – виразність та чіткість мов-
лення, виробити правильну вимову, дикцію.  
Для навчання правопису обирались пое-
тичні та біблійні слова і літературна термі-
нологія [10]. 

У сучасній педагогіці підручник визнача-
ється як книга, що містить основи науко-
вих знань з певної навчальної дисципліни 
відповідно до мети навчання, визначеної 
програмою і вимогами дидактики. Згідно 
з вимогами сучасної педагогіки, підручник 
повинен забезпечувати науковість змісту 
навчального матеріалу, точність, простоту 
і доступність викладу, чіткість у формулю-
ванні визначень правил, законів, ідей. Під-
ручник повинен також мати чітко розподі-
лений навчальний матеріал за розділами 
і параграфами, містити ілюстрації, схеми, 
малюнки, виділення шрифтом важливого 
матеріалу [1]. 

Підручники початку ХІХ ст., які використо-
вувались у навчальному процесі в загаль-
них школах Верхньої Канади, були далеки-
ми від відповідності до вимог сучасності. 
Лише з приходом Е. Раєрсона на посаду 
управителя освіти провінції зміст освітньої 
програми став відображатись у навчальних 
програмах та уніфікованих підручниках, за-
тверджених для використання в загальних 
школах на рівні провінції.

Однак до кінця 30-х рр. ХІХ ст. більшість 
канадських політиків та освітян зайняли 
антиамериканську позицію. Вважалося, 
що американські підручники пропагували 
республіканські інтереси і не повинні були 
використовуватись у навчальному процесі 
країни, яка знаходилась під владою британ-
ської корони. Це загрожувало політичному 
устрою країни. У статистичній доповіді про 
систему освіти Верхньої Канади 1836 р. 
згадується, що в більшості загальних шкіл 
провінції «<...> ви побачите <...> книги для 
[уроків] читання, які описують американ-
ську націю як вільну та найщасливішу націю 
на землі; в них наголошується на перевазі 
їхніх законів та інституцій над усіма іншими 
у цілому світі; <...> та американські підруч-
ники з правопису, словники та грамати-
ки, які навчають [учнів] антибританському  
діалекту [англійської мови], незважаючи на 
той факт, що вони живуть у Провінції, яка 
знаходиться в підпорядкуванні Британської 
корони» [9, с. 20].
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Різноманітність навчальних матеріа-
лів утруднювала не лише розподіл учнів 
на класи, які в різних школах вивчали різ-
ний матеріал, але й забирала багато часу 
і перешкоджала ефективній праці вчителя. 
«У провінціях Британської Америки давно 
назріла необхідність в уніфікації навчальних 
підручників для навчання дітей. Книги, що 
використовувались, були гетерогенного 
характеру. Багато з них були непоганими 
підручниками, якщо розглядати їх окремо, 
але як складові загальної системи шкільної 
освіти вони були сумнівними <...> Як  на-
слідок, праця вчителя значно збільшува-
лась, у той час як успішність учнів відпо-
відно знижувалась» [8, с. 276]. Складною 
була і фінансова ситуація. Видавництва по-
стійно друкували велику кількість підручни-
ків, щоб мати в наявності асортимент для 
задоволення потреб широкої маси дітей 
у цілій провінції. Щоб запобігти втратам, 
видавництва постійно підвищували ціни на 
ті підручники, які користувались попитом 
у  населення.

Освітня система потребувала реформи, 
яка б сприяла уніфікації навчальних про-
грам та передала обрання навчальних під-
ручників центральному органу управління 
освітою провінції. Цим органом стала Рада 
загальної освіти провінції, яка підпорядко-
вувалась головному управителю освіти. За-
коном визначалось, що головний управи-
тель освіти провінції уповноважений: «<...> 
припиняти використання непридатних та 
недоречних навчальних підручників у шко-
лах чи бібліотеках та застосувати всі юри-
дичні міри щодо забезпечення і рекомен-
дації використання у школах уніфікованих 
підручників, затверджених Радою загальної 
освіти» [10, с. 37].

З 1847 р. усі зарубіжні, а саме амери-
канські, підручники були заборонені для 
використання в школах Канади. Єдиними 
винятками стали «Нова географія» С. Мор-
са та «Граматика англійської мови» С. Кір-
кхама. Постало питання запровадження 
нових підручників. Ними стали підручники 
з Ірландії. Це були перші підручники, уніфі-
ковані та затверджені для використання на 
території всієї англомовної Канади. 

Необхідно зазначити, що спочатку ір-
ландські навчальні підручники не були 
обов’язковими для використання в школах. 
Рада освіти провінції рекомендувала їх для 
застосування в навчальному процесі. Та-
ким чином, Е. Раєрсон обрав тактику «зму-
сити шкільні ради уникати використання 
інших, неірландських підручників, швидше, 
ніж забороняти їх». У результаті такої полі-
тики до кінця 1846 р. майже половина шкіл 
Верхньої Канади, а саме 1317 із 2727, ста-

ли використовувати в навчальному процесі 
ірландські підручники [9]. 

Ірландські підручники на початок ХІХ ст. 
мали декілька суттєвих переваг над на-
вчальними матеріалами інших європей-
ських країн. По-перше, вони були англо-
мовними й ефективно застосовувались 
у системі освіти Ірландії та Великої Брита-
нії. По-друге, вони були недорогими. З ме-
тою поширення власних підручників ірланд-
ські комісіонери національної освіти (англ. 
Irish Commissioners of National Education) 
розробили спеціальну маркетингову стра-
тегію. Підтримуючи відносно низькі ціни на 
підручники, вони отримували прибутки від 
великої кількості виготовленого та розпов-
сюдженого матеріалу, тобто підвищували 
ефективність від росту масштабів виробни-
цтва. Окрім цього, ірландські комісіонери 
сприяли експорту підручників, встановлю-
ючи для іноземних клієнтів майже такі самі 
ціни, як і на внутрішньому ринку, та пере-
даючи права на передрук книг незалеж-
ним іноземним агентствам. У результаті 
політики, спрямованої на поширення книг, 
у 50-х  рр. ХІХ ст. комісіонери експортували 
приблизно таку ж саму кількість підручни-
ків, яку вони видавали для внутрішніх по-
треб системи освіти країни [9]. 

Окрім інших переваг, ірландські підруч-
ники мали суттєву на той час перевагу. Тра-
диційні підручники, що використовувались 
у школах наприкінці XVIII – початку ХІХ ст., 
містили матеріал, не пов’язаний між собою 
в тематичному плані. Наприклад, найпо-
ширеніший підручник Л. Мюррея «Англій-
ський рідер», який наприкінці XVIII – по-
чатку ХІХ ст. мав найбільші тиражі видань 
в Англії, США та Верхній Канаді, фактично 
представляв собою антологію літератури. 
Кожен розділ підручника був присвячений 
певному виду оповідань. Тут були розпо-
віді загального, дидактичного, аргумента-
тивного характеру, діалоги, промови тощо. 
Л. Мюррей зібрав у підручнику одні з най-
кращих літературних творів свого часу, що 
мали морально-виховний зміст, однак вони 
не були підібрані з урахуванням віку дітей, 
що навчались у школі. Натомість ірландські 
читанки були організовані як серія підруч-
ників, тематично поєднаних між собою. Ко-
жен з них був складений на основі матері-
алу попереднього, був важчий за нього та 
містив більший об’єм інформації. Це були 
підручники, укладені згідно з вимогами 
педагогіки. В ірландських підручниках був 
викладений широкий спектр навчального 
матеріалу. Зі слів самого головного управи-
теля освіти провінції: « <...> у п’ятій та шо-
стій книгах найважливіші предмети, такі як 
фізична географія, геологія, політична еко-
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номія, історія і хронологія, фізіологія рос-
лин та тварин, фізика, включаючи основи 
механіки, астрономії, гідростатики, опти-
ки, електрики та хімії, викладені в науковій 
формі та адаптовані до повсякденного жит-
тя – і це все наповнене додатковою інфор-
мацією з різних джерел, щоб задовольнити 
уяву, покращити знання та підняти й зміц-
нити моральну сторону учнів» [9,  с. 240]. 

Ірландські підручники були обрані 
Е. Раєрсоном завдяки ще одній своїй осо-
бливості. Вони мали релігійне спрямування, 
тобто навчали дітей основам християнської 
етики й моралі, однак не проповідували 
конкретну релігійну конфесію. В Ірландії 
вони навмисне були укладені таким чином, 
щоб ними могли користуватись як діти ри-
мо-католиків, так і протестантів. «В уроках, 
з яких складаються підручники, немає нічо-
го сектантського; тому вони отримали ви-
знання найрізноманітніших класів суспіль-
ства, які дотримуються різних, часто навіть 
зовсім протилежних [релігійних] конфесій» 
[8, с. 276]. 

Ірландські рідери були основними на-
вчальними матеріалами загальних шкіл 
англомовної Канади, вони навчали читан-
ню, письму, граматиці та давали широкий 
обсяг загальних знань із різноманітних 
предметів, однак вони не були єдиними 
підручниками, які використовувались у ка-
надських школах. Політика Ради загальної 
освіти провінції значно знизила відсоток 
використання інших, неірландських підруч-
ників, але до кінця 40-х рр. іноземні книги 
знаходились в обігу. Одним із найпопуляр-
ніших підручників неірландського видавни-
цтва був підручник з арифметики Ф. Уокін-
гейма під назвою «Асистент вчителя». 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, в ході історико-педагогічного 
дослідження було виявлено, що на початку 
ХІХ ст. на території Канади уніфікованих на-
вчальних програм не існувало, а у навчаль-
но-виховному процесі використовувались 
різноманітні підручники, переважно амери-
канського походження. У результаті низки 
освітніх реформ до початку 70-х рр. ХІХ ст. 
навчальні програми загальноосвітніх шкіл 
були уніфіковані, а в навчальному проце-

сі почали використовуватись підручники, 
рекомендовані найвищим органом управ-
ління освітою – Радою загальної освіти. 
Встановлено, що американські підручники 
були еліміновані із системи шкільної осві-
ти Канади як такі, що пропагували респу-
бліканські інтереси. Натомість основна ча-
стина затверджених навчальних матеріалів 
була ірландського походження, оскільки 
вони були не лише укладені у відповідності 
до вимог педагогіки, але й своїм змістовим 
наповненням відповідали вірності британ-
ській короні та навчали основам християн-
ської моралі. 
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РЕЛІГІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ  
М. КОСТОМАРОВА ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

Дутко О.М., к. пед. н.,
доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Кам’янець-Подільський національний університет
 імені Івана Огієнка

У статті зроблено спробу визначити чинники формування світоглядних поглядів М. Костомарова, 
що зумовлювали життєві позиції та діяльність ученого. Зокрема, розглянуто дитинство, юність майбут-
нього просвітника, вузлові події життя зрілого М. Костомарова. Встановлено, що з дитинства майбутній 
просвітник відчував прихильність, повагу до всього українського. Під час вивчення історії та побуту 
українського народу ці почуття підсилювалися, утверджувалися, визначали просвітницьку діяльність 
ученого, спрямовану на покращення долі українського народу. Визначено, що важливу роль у життє-
діяльності М. Костомарова зіграла глибока релігійність характеру вченого, яка визначала характерну, 
релігійно спрямовану просвітницьку позицію і залишалася незмінною впродовж життя. 

Ключові слова: М. Костомаров, просвітницька діяльність, духовність, релігія, духовенство, народ-
на просвіта, рідна мова. 

В статье сделана попытка определить факторы формирования мировоззренческих взглядов 
Н. Костомарова, определяющие жизненные позиции и деятельность ученого. В частности, рассмотре-
ны детство, юность будущего просветителя, узловые события жизни зрелого Н. Костомарова. Установ-
лено, что с детства будущий просветитель чувствовал привязанность, уважение ко всему украинскому. 
При изучении истории, быта украинского народа эти чувства усиливались, утверждались, определяли 
просветительскую деятельность ученого, направленную на улучшение судьбы украинского народа. 
Определено, что важную роль в жизнедеятельности Костомарова сыграла глубокая религиозность его 
характера, которая определяла характерную, религиозно направленную просветительскую позицию 
и оставалась неизменной на протяжении жизни.

Ключевые слова: Н. Костомаров, просветительская деятельность, духовность, религия, духовен-
ство, народное просвещение, родной язык.

Dutko О.М. RELIGIOUS AND ENLIGHTENMENT VIEWS OF M. KOSTOMAROV AND THEIR OR-
IGIN

The article presents an attempt to identify the factors of M. Kostomarov’s worldview formation that have 
evoked the scientist’s stance in life and activities, in particular, the future enlightenment luminary’s childhood 
and youth, the key events in mature Kostomarov’s life. It has been established that the future enlightener felt 
devotion and respect to everything Ukrainian. As he was studying the Ukrainian people’s history and culture 
these feeling grew stronger and deeper, defining his enlightenment activities aimed at improvement of the 
Ukrainian people’s fate. It has been established that deep religiousness of Kostomarov’s personality, which 
defined his characteristic religiously induced enlightenment activities and stayed unchanged throughout his 
life, played a significant role in the scientist’s life and work.

Key words: M. Kostomarov, enlightenment activities, spirituality, religion, clergy, people's enlightenment, 
native tongue.

Постановка проблеми. XIX століття в 
Україні можна вважати часом активізації 
культурно-освітніх процесів, що супрово-
джувалися виникненням української істо-
ричної науки (з’явилися історичні розвідки 
М. Костомарова, В. Антоновича, Д. Багалія,  
П. Куліша, О. Лазаревського, М. Драгома-
нова, М. Грушевського, Д. Яворницького 
та ін.), появою етнографічних досліджень, 
розгортанням народознавчої роботи, по-
ширенням освіти та просвітництвом наро-
ду, активним формуванням національної 
свідомості широких народних мас. Все це 
стало істотними чинниками і показника-
ми національно-культурного відродження 

в Україні.
Зазначений період був надзвичайно ба-

гатий на імена видатних педагогів, мисли-
телів, суспільних діячів – поборників укра-
їнської культурницької ідеї. Одне з чільних 
місць серед них посідає ім’я видатно-
го історика, педагога, етнографа, пись-
менника Миколи Івановича Костомарова 
(1817–1885), чия педагогічна спадщина й 
просвітницька діяльність тісно пов’язана 
з формуванням національної культури й 
освіти України.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Науково-історичний доробок 
М. Костомарова ставав об’єктом дослі-
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дження в працях сучасних науковців: О. Го-
нчара, Ю. Пінчука, Н. Романцова, В. Сар-
бей, В. Смолій. Художню творчість діяча 
розглядали у своїх працях І. Богданова, 
В. Зубань, Я. Козачок, Л. Підгорна. Етно-
графічні праці Миколи Івановича вивчали 
В. Качкан, Б. Литвак, С. Пилипчук, П. По-
пова, Т. Шамберко, М. Яценко; політичні та 
філософські погляди вченого досліджува-
ли С. Світленко, А. Сініцина, І. Огороднік, 
Т. Чалая, Н. Фокіна. Про М. Костомарова як 
про просвітника згадується в дослідженнях 
М. Антоновича, С. Дмитренко, В. Омель-
чук, Н. Побірченко. Однак проведений іс-
торіографічний аналіз показує, що в су-
часній науці ще не розглядалося питання 
становлення світоглядних поглядів вчено-
го, які спрямовували його просвітницьку 
діяльність, що й зумовило вибір теми до-
слідження. 

Постановка завдання. Мета стат-
ті – визначити чинники формування сві-
тоглядних поглядів М. Костомарова, що 
зумовлювали життєві позиції та діяльність 
вченого. Для встановлення об’єктивної 
картини життєдіяльності педагогічної пер-
соналії, осмислення та справедливого ана-
лізу поведінки діяча важливо спробувати 
визначити основні події, постаті, умови 
життя, які сприяли формуванню особистіс-
них якостей персоналії, визначали вектор 
його майбутньої діяльності. У статті зосе-
редимося на розгляді релігійно-просвіт-
ницьких поглядів М. Костомарова, чинників 
їх формування та розвитку. 

Безпосереднє вивчення автобіографіч-
них, публіцистичних, художніх, історичних 
творів М. Костомарова та аналіз мемуарної 
спадщини друзів діяча дав можливість кон-
кретизувати умови виховання малого Ми-
коли, найближче коло спілкування, в якому 
формувався світогляд майбутнього про-
світника. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виховання в родині російського 
поміщика та української кріпачки неабияк 
вплинуло на формування юного Миколи 
Костомарова. Його батько – Іван Петро-
вич був людиною освіченою, захоплювався 
творами Вольтера, Ж. д’Аламбера, Д. Дід-
ро та інших французьких енциклопедистів 
ХVІІІ ст. Як писав згодом сам Микола Івано-
вич, батько «багато читав, постійно випису-
вав книжки, вивчив навіть французьку мову 
настільки, що міг читати цією мовою <…>» 
[1, с. 427]. Однак Іван Петрович викликав у 
малого сина суперечливі відчуття. З одного 
боку, він був гарячкуватий і часом міг «пока-
зати над підлеглими панську палку», водно-
час – прихильно ставився до ідеї людської 
рівності, братніх стосунків між людьми. 

«В його характері не було ніякої панської 
пихатості, вірний ідеям своїх французь-
ких наставників, він нізащо не хизувався 
дворянським титулом і терпіти не міг тих, 
в кого помічав хоча б тінь хизування своїм 
походженням і званням», – зазначав у  спо-
гадах М. Костомаров [там само, с. 428]. 

Переконання і погляди «старосвітського 
вільнодумця» (так пізніше схарактеризував 
особистість І.П. Костомарова його син) по-
значилися і на вихованні єдиного сина. Іван 
Петрович привчав маленького Миколу до 
читання, знайомив його з творами відомих 
на той час письменників, відвідував з ним 
театр, організовував читання на приро-
ді [1, с. 429]. Так, організоване виховання 
сприяло формуванню естетичного смаку 
у хлопчика, розвитку його світобачення, 
спонукало до знайомства з новими тенден-
ціями в літературі та драматургії. 

Однак батько вченого був прихильни-
ком матеріалістичного вчення і вирізнявся 
«крайнім безвір’ям» [1, с. 427], яке, за ре-
зультатами нашого дослідження, не сприй-
малося хлопчиком. 

Завдячуючи протистоянню і впливу ма-
тері (української кріпачки), вихованої в пра-
вославно-християнських традиціях, яка ві-
дігравала в житті М. Костомарова важливу 
роль помічниці, порадниці та берегині, вже 
в ранні роки, як згадувала близька при-
ятельки М. Костомарова Н. Білозерська, 
«<…> релігія мала для нього велике зна-
чення через те, що була принадністю забо-
роненого плоду. Ще восьмирічним хлопчи-
ком потай від батька він бігав до церкви на 
заутреню; в релігії знаходив він утіху в своїх 
дитячих, а згодом в серйозніших злигоднях 
життя» [2, с. 623]. За спогадами жителів 
села Юрасівка, в часи панів Костомарових 
все світле концентрувалося довкола двох 
людей – Миколи Івановича і його матері. 
Маленький панич був добрий, чуйний, гу-
манний у ставленні до кріпаків, що виріз-
няло його серед дітей інших панів <...>». 
З самого дитинства майбутнього істори-
ка приваблювали люди, «живі люди і їхнє 
минуле, яке висловлювалося в народних 
піснях та переказах» [3, с. 64]. Більшість 
свого вільного часу панич Микола про-
водив серед дітей кріпаків (які, за дослі-
дженням тогочасного місцевого земсько-
го статиста, переважно були українцями), 
тому з дитинства чув українську мову, не 
чужими для нього стали українські народні 
звичаї. Як вважав на початку ХХ ст. дослід-
ник В. Семевський, саме через це «любов 
до Малоросії була в ньому чимось рідним, 
спадковим» [4, с. 181].

Для встановлення історичної справедли-
вості варто вказати на трагічні випадки ди-
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тинства М. Костомарова, які закарбувалися 
в пам’яті вченого і про які він згадував вже 
на схилі літ, і під впливом яких формували-
ся особистісні риси характеру юнака.

Вже в одинадцять років М. Костомаров 
став учнем Московського пансіону. Розлу-
ка з рідною домівкою, з рідною матінкою 
важко давалася малому Миколі, якого бен-
тежило життя в чужому краї, серед чужих 
людей. І лише захоплення навчанням і здіб-
ності до науки відволікали хлопчика, допо-
магали впоратися з переживаннями.

Водночас на долю малого Миколи випа-
ли ще серйозніші моральні переживання, 
пов’язані з втратою батька. Як з’ясувалося 
згодом, І. Костомаров був жорстоко вбитий 
кріпаками, які свій злочин пояснили так: 
«Сам пан винен, що нас спокусив; бувало 
почне всім розповідати, що бога немає, що 
на тому світі нічого не буде, що тільки дурні 
бояться загробного покарання, – ми і взяли 
собі до голови, що коли на тому світі нічого 
не буде, то все можна робити» [5, с. 438]. 

Ускладнювало життя хлопчика ще й те, 
що Микола залишався кріпаком, оскільки 
був народжений до вінчання своїх батьків. 
Тетяна Петрівна кілька років по тому вибо-
рювала свободу для свого сина. 

Спираючись на думку сучасних психо-
логів, які доводять, що релігійність не є 
іманентно притаманною особистості влас-
тивістю, а формується в релігійно спрямо-
ваному соціальному середовищі [6], мож-
на стверджувати, що в дитячі роки саме 
в таких умовах перебував М. Костомаров. 
Постать матері, православної християнки, 
зростання серед дітей українських кріпа-
ків, які дотримувалися релігійних традицій, 
а також психологічно складні епізоди ди-
тинства (суперечливі погляди батька, за які 
він поплатився життям) відіграли неабияку 
роль у формуванні релігійно світоглядних 
поглядів майбутнього вченого. 

Згодом, з 1833 р. навчання на істори-
ко-філологічному факультеті Харківського 
університету сприяло захопленню юним 
Костомаровим історією, одночасно він по-
чав вивчати народні пісні, традиції, звичаї, 
вірування, духовні надбання українського 
народу.

Про зазначений період у мемуарах по-
тім згадував: «Мені хотілося знати долю 
всіх народів, не менше цікавила мене і лі-
тература з історичної точки її значення» 
[7, с. 442]. М. Костомаров багато читав, 
обдумував прочитане і зрозумів, «що істо-
рію потрібно вивчати не тільки за мертвими 
літописами і записками, а й у живому на-
роді. Не може бути, щоб століття минулого 
життя не залишили сліду в житті і спогадах 
нащадків: потрібно лише пошукати – і знай-

деться багато того, що до цих пір було за-
недбано наукою» [там само, с.  446]. Він 
ознайомився зі збірниками «малоруських» 
пісень, виданими М. Максимовичем, збір-
ником «великоруських» пісень І. Сахарова. 
Народна словесність захопила початкуючо-
го етнографа, який згодом написав: «Мене 
здивувала і захопила непідробна краса ма-
лоруської народної поезії, я ніяк не підоз-
рював, щоб така витонченість, така глибина 
і свіжість почуття були у витворах народу, 
настільки близького мені і про який я, як ви-
явилося, нічого не знав» [там само, с. 447]. 

На думку відомого російського культу-
ролога О. Пипіна, науковий інтерес, який 
з’явився у М. Костомарова і спрямовував 
його діяльність до історико-етнографічних 
студій, був викликаний «літературою, в якій 
в самих різноманітних проявах відобража-
лася ідея народності» [8, с. 778]. Пізніше 
знайомство Миколи Івановича з відомим 
етнографом, фольклористом, педагогом 
І. Срезневським та його творами «закріпи-
ли інтерес та бажання вивчати малоруську 
народність» [9, с. 447]. Двох людей збли-
жувала зацікавленість слов’янськими мова-
ми і літературою, прихильність до «мало-
руської народності». По-новому розуміючи і 
сприймаючи все українське, М. Костомаров 
перечитував твір І. Котляревського «Ене-
їда», твори Г. Квітки-Основ’яненка та інші 
книжки українською мовою, що існували 
на той час. Обмежена кількість літератури 
народною мовою викликала у М. Костома-
рова розуміння необхідності вивчати життя 
народу не лише з книжок, а й через близь-
ке, живе знайомство з ним. М. Костомаров 
активно поринув в етнографічні досліджен-
ня. Він здійснив низку цікавих етнографіч-
них подорожей землями Слобожанщини, 
слухав народну українську мову, записував 
малоруські вислови, занотовував відомості 
про особливості народного життя і побуту, 
збирав та записував українські пісні, на-
родні звичаї.

Вже в дисертаційному дослідженні 
«Об историческом значении русской на-
родной поэзии» (1844 р.) М. Костомаров 
зробив першу у вітчизняній науці спробу 
засобами етнографії виявити найхарактер-
ніші риси духовного, історичного і суспіль-
ного життя українців. Свою наукову працю, 
що ґрунтувалася на дослідженні пам’яток 
усної народної творчості, він розпочав 
з розділу «Життя духовне», в якому розгля-
нув погляди народу на ставлення людини 
до вищого начала – Бога і до природи зага-
лом. М. Костомаров висловлював переко-
нання, що саме історичні події залишають 
особливий відбиток на поглядах народу 
у відношенні до вищого начала і моральних 
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понять. Тому, пояснював учений, у кожного 
народу є свій особливий погляд на свою 
релігію [10, с. 51]. Релігійність М. Косто-
маров розглядав як «найважливішу умову 
народного характеру», а народну поезію – 
як джерело, яке допоможе пізнати її [там 
само, с. 51].

Юний етнограф вказував на релігійний 
характер малоруської поезії, простежував 
його в піснях, присвячених релігійній те-
матиці, а також в поетичних творах, в яких 
розкривається суспільне і сімейне життя на-
роду. Поданий у дисертації етнографічний 
матеріал автор супроводжував спеціальни-
ми ґрунтовними поясненнями, що допома-
гало зрозуміти та осягнути духовну сторону 
народного життя, його уподобання, віру-
вання, звичаї, намагався розкрити менталь-
ність українців, їхні культурні стереотипи. 

Захоплений «малоруським» фолькло-
ром Микола Іванович ще у 1840 р. пише 
художньо-літературний твір «Сорок літ. 
Народна малоруська легенда», який, крім 
основного сюжету, містить роздуми авто-
ра, що транслюють читачам його тогочасні 
релігійні переконання. Зі сторінок твору М. 
Костомаров виступає проти проповідників 
атеїзму, які поступово нищили моральну 
сутність людини. На його думку, найвищою 
нагородою для людини є духовний розви-
ток, пов’язаний з вірою в Бога. Він з упев-
неністю стверджував, що «матеріалізм при-
ваблює до себе людей небагатої духовної 
натури своєю легкістю і доступністю для 
кожного розумника абстрактних доказів, 
що придатні для предметів ужитку, проте 
зовсім не застосовані у високих питаннях 
про божество, про дух, про безсмертя» 
[11, с. 407]. 

Показовим для нашого дослідження є 
програмний твір Кирило-Мефодіївського 
товариства «Книга буття українського наро-
ду» (1846), який сучасний український уче-
ний-історик В. Качкан називає «сто чотири 
афоризми М. Костомарова, написані сти-
лем «Біблії», які вирізняються високою ду-
ховністю, гармонійною цінністю [12, c. 45].  
У творі прокламовано ідею українського 
національного відродження та ідею укра-
їнського месіанізму. Автор упевнений, що 
«встане Україна зі своєї могили», а слідом 
за нею вся слов’янщина, і «не залишиться 
ні царя, ні пана, ні холопа», а на основі хри-
стиянської любові вдасться досягнути рів-
ності та гідності людських прав [13].

У планах Кирило-Мефодіївського това-
риства актуальним було і мовне питання. 
Серед основних завдань товариства – ви-
мога забезпечити рівність прав на розвиток 
національної мови та культури кожного сло- 
в’янського народу, зокрема українського.

Згадані погляди вченого, висловлені 
в зазначених наукових, літературних, фі-
лософсько-релігійних творах, дають змогу 
стверджувати, що вже в ті роки у свідомості 
М. Костомарова істотно домінували релі-
гійні переконання, а також зародилися ідеї 
національного відродження, які сформува-
ли внутрішню мотивацію до певної пове-
дінки науковця в майбутньому і життєвого 
стилю загалом. Його майбутня просвіт-
ницька, громадська національно зорієнто-
вана діяльність, з одного боку, визначалася 
релігійними поглядами, сформованими мо-
ральними цінностями, з іншого – прихиль-
ним ставленням до всього українського. 

Так, сповідуючи впродовж життя хрис-
тиянські цінності, пізніше (з 1847 року по 
квітень 1859 року вчений був заарештова-
ний через справу Кирило-Мефодіївського 
братства, перебував у засланні, тому не міг 
вільно висловлюватися і діяти), у 1862 році 
в публіцистичній статті «Християнство і 
кріпацтво» М. Костомаров доводить не-
обхідність вільного становища людини. 
На противагу «ворогам і хулителям віри і на-
уки Христової», які прагнули довести, ніби 
християнство «освящає і похваляє неволю 
і ґвалт, не дає людському розуму розвер-
нутись, примушує – заплющивши очі, без 
власної розваги, узнавати за правду те, що 
сказано і робити як показано», М. Костома-
ров стверджував, що людина навіть по від-
ношенню до Бога не є кріпаком, оскільки 
звертається до нього не «пан Бог», а «Отче 
наш». Вчений упевнено переконував: «<…> 
не купував нас Христос у підданство, а іс-
купив із підданства і кріпацтва» [14, с. 10]. 
Суголосними із цими є й слова з «Книги 
буття українського народу», де вчений пи-
сав: «<…> ще гірша неправда: буцім уста-
новлено од Бога, щоб одні панували і зба-
гатились, а другі були у неволі і нищі <…>» 
[15, с. 53], тим самим транслюючи власне 
глибоке прихильне ставлення до християн-
ства, його моралі та віри в його визначаль-
не значення для українського народу. (Про 
важливе значення прийняття християнства 
для праукраїнців вчений висловлювався 
також у науково-історичних працях «Черты 
народной южно-русской истории» (1861), 
«Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей» (1873–1876), де під-
креслював, що християнство сприяло куль-
турно-освітньому розвитку праукраїнців, 
а історичний проміжок часу від прийняття 
християнства до нашестя татар на україн-
ські землі М. Костомаров називає періодом 
«розумової культури»).

У 60-ті роки ХІХ ст. в період активної 
просвітницької діяльності Миколи Іванови-
ча, його позитивне визначальне ставлення 



Збірник наукових праць 21

до релігії виявляється у зверненні до укра-
їнської інтелігенції з вимогою надрукувати 
для народу науково-популярні книжки, на-
самперед релігійного змісту, завдяки чому 
й вийшли друком «Оповідання із Св.  Пись-
ма» С. Опатовича. У дусі своїх світоглядних 
пріоритетів М. Костомаров наголошував, 
що освіта народу повинна мати православ-
но-християнське спрямування, оскільки 
«<…> православне християнство було про-
тягом багатьох віків основою його (наро-
ду – прим. О.Д.) моральної сили, за право-
слав’я страждали його предки; православ’я 
злилося з його сутністю» [16, с.  3]. У зв’язку 
із цим реалізацію освітніх завдань, на пере-
конання автора, слід почати саме з видання 
букварів та книг для початкового навчання, 
зміст яких має бути тісно пов’язаний з ре-
лігійною традицією, тобто він мав на увазі 
необхідність починати навчальний процес 
з вивчення короткої священної і церковної 
історії, катехізиса, уривків із повчань свя-
тих отців церкви, із житій улюблених наро-
дом святих, а також із тлумачних пояснень 
щодо процедур богослужіння. (Зауважимо, 
що у статті «Дві руські народності» (1861 р.) 
М. Костомаров так само, як і в дисертації 
1844 р. наголошував на глибокій релігій-
ності українського народу, який «<...> бе-
регтиме в собі релігійні основи доти, доки 
існуватиме сума головних ознак, що ста-
новлять його народність» [17, с. 59]. Зазна-
чені аргументи пояснюють прагнення вче-
ного щодо видання книг релігійного змісту, 
що мало створити умови для збереження 
української народності, важливою менталь-
ною ознакою якого є релігійність і глибока 
духовність. 

Зі спогадів В. Менчиця, відомого громад-
ського діяча, письменника, члена Петер-
бурзької громади [18, с. 66], дізнаємось, що 
М. Костомаров надавав безперечно пози-
тивного значення культурній місії духовен-
ства у справі національного відродження 
українського народу, його мови і збере-
ження від винародовлення. На культурних 
зібраннях членів Громади в ті ж роки М. 
Костомаров зазначав, що необхідно «дати 
Україні самостійну, незалежну церкву; якби 
вони (східні патріархи – прим. О.Д.) утво-
рили духовенство таке, котре б провело 
народню мову в казання, до школи, до цер-
ковних одправ і таким робом мову народню 
було висвячено, то я переконаний глибоко, 
що українському народові не було б рації 
лякатися за те, що вона зникне з лиця землі, 
як національна святість» [там само, с. 69]. 

Пізніше, у другій половині 60-х років 
ХІХ ст., в умовах надскладної суспільно-по-
літичної ситуації, що склалася навколо на-
ціонального українського питання в Росій-

ській імперії, зокрема поява Валуєвського 
циркуляру, М. Костомаров переконував 
суспільство в корисності перекладу Єван-
гелія українською мовою: «Малоруси, які 
бажали використати малоруську мову для 
початкової освіти народу, не керувалися ні-
якими іншими намірами, крім переконання, 
що мова природна, всмоктана з материн-
ським молоком, є найбільш легким засо-
бом для передачі початків освіти, ніж та, що 
була чужою для народного вуха <…> Якщо 
було вирішено доречним перекладати Свя-
те Письмо з церковнослов’янської мови на 
російську, то тим самим здавалося дореч-
но перевести його малоросійською мовою 
<…>» [19, с. 247].

У 80-ті роки ХІХ ст. у статті «Малорусское 
слово» (1881) він висловив негативне став-
лення до заборони читати церковні пропо-
віді народною мовою в церквах на україн-
ських землях. На думку Миколи Івановича, 
згадані заходи вели до розвитку ворожо-
го ставлення народу до духовенства і ду-
ховності, укорінювали життєву байдужість, 
знищували поезію, що була притаманна 
українському народу, через що «починає 
панувати вульгарність, мілкість, мертвота». 
М. Костомаров високо ставив духовенство, 
яке своїм впливом, діяльністю сприяло 
збереженню релігійних традицій україн-
ського народу, його віри, і щоб цей вплив 
не зменшувався необхідно, за словами ав-
тора: «<…> поставити духовників у безпе-
решкодну можливість звертатися до наро-
ду в церкві зрозумілою для народу мовою» 
[20, с. 404].  

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, можна констатувати, що М. Косто-
маров протягом життя залишався глибоко 
релігійною, духовною людиною. Ще з ди-
тинства його захоплював побут, релігійні 
традиції, звичаї, духовне життя українсько-
го народу, що впливало на визначення його 
життєвого шляху, формування світоглядних 
позицій. У часи заборони всього україн-
ського, прагнучи послаблення антиукра-
їнської політики царського уряду виступав 
проти поневолення людей, за просвіту про-
стого люду. Цитуючи християнські твер-
дження, прагнув свободи для всіх наро-
дів, покращення моральності в суспільстві. 
У просвітницькій місії важливе місце відво-
див християнству, а також духовенству, яке 
б мало опікуватися освітою, розширювати 
сферу вживання української мови, сприяти 
збереженню релігійних традицій україн-
ського народу, його віри, а отже, і народ-
ності. 

Здійснене дослідження не вичерпує всі-
єї проблематики просвітницької діяльно-
сті М. Костомарова. Предметом окремої 



22 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 3. 2018

наукової розвідки може бути дослідження 
трансформації ідей вченого у вітчизняному 
освітньо-культурному процесі.
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Постановка проблеми. Життєво важли-
вою основою будь-якого суспільства є еко-
номіка. Її рівень визначає добробут насе-
лення й авторитет держави на міжнародній 
арені. В умовах розбудови ринкової еконо-
міки та визначення європейського вектора 
економічного розвитку нашої країни неаби-
якого значення набуває високий професіо-
налізм, професійна компетентність фахівців 
різних сфер і рівнів виробничого і громад-
ського життя, оскільки сьогодні актуальною 
є проблема конкурентоздатності фахівців, 
які готуються вищими закладами освіти. 
Ось чому професійна компетентність є ре-
зультатом професійної освіти. Високий рі-
вень професійної компетентності підвищує 
конкурентоздатність майбутнього фахівця. 
Саме тому велика відповідальність у фор-
муванні професійної компетентності май-
бутніх фахівців лежить на працівниках ос-
вітньої сфери. Педагоги, по-перше, самі 
повинні бути професійно компетентними 
у своїй сфері діяльності, і, по-друге, про-
фесійна освіта завжди була і є націленою 
на всебічний розвиток особистості з метою 
підготовки її до активної й ефективної участі 
в економічному процесі з найбільшою ко-
ристю для себе і для суспільства в цілому. 
Тож економічні знання були і залишаються 
пріоритетними та мають для держави без 
перебільшення стратегічне значення. На-
разі економічна освіта та педагогіка еконо-
мічних дисциплін в Україні має відповідати 
усім вимогам і викликам сучасності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблему викладання економічних 
дисциплін досліджують багато вітчизня-
них науковців: Н. Абашкіна, Л. Борисенко, 
С. Вітвицька, В. Гриньова, О. Дубасенюк, 
І. Зязюн, О. Коваленко, Г. Ковальчук, 
К. Корсак, Н. Корогод, В. Косарев, І. Мі-
щенко, Н. Морзе, О. Мороз, Н. Побірчен-
ко, О. Полунін, М. Романенко, Г. Романова, 
Н. Селіверстова, В. Семиченко, І. Синиця, 
Н. Халімова, Ф. Хаматнуров, О. Холмого-
рова, А. Щербаков та багато інших. Вка-
зана науково-практична проблема стала 
об’єктом досліджень учених німецькомов-
ного простору: J. Aff, V. Bank, J. Bödeker, 
K. Büchter, F. Bünning, T. Deißinger, F. Feld, 

D. Frommberger, F. Gramlinger, E. Hauer, 
R. Huisinga, H.-H. Kremer, A. Körber, 
I. Lisop, D. Mandl, R. Mathies, H-G. Neuweg, 
A. Ostendorf, P. Slepcevic, M. Stock, 
P. Schlögl, B. Schurer, T. Tramm та ін.

Науковцями досліджуються різні про-
блеми психолого-педагогічної підготов-
ки та готовності студентів педагогічних і 
непедагогічних вищих навчальних закла-
дів до викладання економічних дисциплін. 
Об’єкт нашої уваги складають дослідження 
науковців, які переймаються проблемами 
формування та підвищення професійної 
компетентності майбутніх викладачів еко-
номіки саме у стінах економічного вищого 
навчального закладу.

Нові реалії і переорієнтація навчаль-
но-виховного процесу від суб’єкт-об’єктних 
до суб’єкт-суб’єктних відносин вимагають 
запровадження якісно нових педагогічних 
технологій, які методично, організаційно 
і технічно відповідали б сучасному міжна-
родному рівню у цій галузі. Саме тому дуже 
цінним і корисним є вивчення досвіду і до-
робків колег європейських університетів, 
а саме в німецькомовних країнах – Німеч-
чині, Австрії і Швейцарії.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у вивченні досвіду науковців-педаго-
гів для економістів німецькомовного євро-
пейського простору з ціллю як порівняння, 
так і усвідомлення можливості впроваджен-
ня кращого досвіду в наших реаліях.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Педагогіка для економістів ак-
цептується німецькомовними науковцями у 
якості навчальної дисципліни як у вузько-
му, так і в широкому розумінні. У вузькому 
розумінні цього терміна мається на увазі 
лише підготовка вчителів для викладання 
економіки як однієї з комерційних освітніх 
дисциплін. У широкому розумінні ця дисци-
пліна поширюється на сфери професійної 
педагогіки, педагогіки для промисловості, 
педагогіки для підприємства та робітничих 
спеціальностей.

У табл. 1. подано короткий огляд різних 
галузей застосування педагогіки для еко-
номістів у сенсі широкої концепції цього 
терміна. Узагальнюючи цю таблицю, еко-
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номічну педагогіку можна розділити на дві 
групи. З одного боку, вона має завдан-
ня, орієнтовані на навчальні заклади та 
завдання підготовки до роботи. Економіч-
на педагогіка у вузькому сенсі спеціалі-
зується на комерційно-адміністративних 
навчальних курсах. З іншого боку, педаго-
гіка для економістів охоплює в широкому 
сенсі функціональні соціальні та додатко-
ві професійні завдання, такі як педагогі-
ка підприємства та виробнича педагогіка. 
Педагогіка підприємства переймається 
питаннями професійної підготовки пра-
цівників, співпраці й організаційної струк-
тури роботи в контексті компаній. Педа-
гогіка праці зосереджена виключно на 
зв’язку між роботою та навчанням. Вона 
вивчає передумови, процеси та резуль-
тати виробничого навчання і намагається 
отримати оптимальні способи вивчення 
кваліфікації та збереження ефективності 
людського трудового потенціалу.

Як стверджує Ф. Кайзер, педагогіка для 
економістів у повному розумінні займа-
ється, з одного боку, методологією та ди-
дактикою проведення занять з економіки, 
з іншого боку, педагогічними питаннями 
економіки. В обох випадках основна увага 
фокусується на людях, які працюють в еко-
номічній сфері [1].

Розглянемо австрійський досвід педа-
гогіки для економістів. В Австрії вона має 
широке застосування, тут накопичений уже 
достатньо багатий досвід. Коло завдань 
вказаної дисципліни не обмежується лише 
науково-професійною освітою вчителів для 

економічно-комерційних навчальних за-
кладів. Окрім цього, важливим завданням 
економічної педагогіки є підвищення квалі-
фікації для дорослих, працюючих фахівців, 
тобто педагогіка підприємства. Конкретне 
розуміння дисципліни було вже очевидним 
в 1970-х рр., коли Р. Чихолл, тодішній за-
відувач кафедри педагогіки для економістів 
в університеті імені Й. Keплера у місті Лінц, 
організував потужну професійну, наукову 
та дидактичну спрямованість дослідження 
багатьох напрямів економіки [2]. Нині в Ав-
стрії існує визнання і широке концептуаль-
не розуміння дисципліни. Педагогіка для 
економістів включена в навчальні програ-
ми всіх австрійських економічних закладів 
освіти. До того ж, поряд із фахово-дидак-
тичними практичними дисциплінами в шко-
лі, збільшуються навчальні заходи педа-
гогіки для економістів на підприємствах 
(відповідні курси для дорослих) для працю-
ючих фахівців.

Педагогіка для професійно-технічних 
навчальних закладів в австрійських універ-
ситетах виражена слабко. Основна причи-
на полягає в тому, що підготовка учителів 
для професійно-технічних училищ в Австрії 
відбувається поки що не на рівні універси-
тетів. На відміну від Німеччини, де викла-
дачі для професійно-технічних навчальних 
закладів готуються в університетах, в Ав-
стрії – це функція т. зв. педагогічних ви-
щих шкіл, які в 2007 р. були реорганізова-
ні. У цьому освітньому сегменті підготовка 
вчителів дисципліни «Економічна педагогі-
ка» в Австрії передбачається лише для на-

Таблиця 1
Огляд дієвих напрямів фаху «Педагогіка економічних дисциплін»
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Педагогіка  
для економістів 
у вузькому сенсі

Предмет Галузі

Взаємозв’язок між біз-
несом та освітою

 – Економічна освіта
 – Підготовка викладачів економічної 

освіти
 – Комерційні спеціальності
 – Сегмент споживачів

Професійна  
педагогіка

Зв’язок між професією, 
педагогікою та освітою

 – Професійне училище
 – Професійна підготовка
 – Підготовка вчителів бізнесу
 – Викладацькі професії

Педагогіка  
в галузі  

промисловості

Покращення інституцій-
них умов та індивідуаль-

них умов праці

 – Професійне училище
 – Професійна підготовка
 – Педагогічні професії
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на підприємстві

Зв’язок між компанією 
та професійною підго-

товкою

 – Позакласна форма професійної освіти
 – Функціональні навчальні ефекти
 – Самоуправління

Робоча  
педагогіка

Взаємозв’язок між ро-
ботою та професійною 
підготовкою чи навчан-

ням взагалі

 – Освіта через роботу
 – Освіта для роботи
 – Освіта в процесі роботи
 – Практика
 – Робоча шкільна педагогіка

 – Професійна освіта



Збірник наукових праць 25

укових контекстів в межах спеціальностей, 
пов’язаних із бізнесом у школах середньо-
го та вищого рівня. Саме цей стан речей 
щодо підготовки викладачів економіки для 
ПТУ в Австрії відбився на термінологічно-
му визначенні даної дисципліни – лише 
«Wirtschaftspдdagogik», на відміну від Ні-
меччини, де до «Wirtschaftspädagogik» 
(педагогіка для економістів) є звичним 
додаток «Berufspädagogik» (професійна 
педагогіка).

Лише університет імені Іоанна Кеплера в 
Лінці є винятком. Завідувач кафедри Р. Чи-
холл, німець за походженням, міцно стояв 
на німецькій традиції цієї дисципліни щодо 
професійної педагогіки, й очолюваний ним 
напрям затвердився під назвою «Відділ 
економічної та професійної педагогіки».  
Ця назва зберігається і донині.

Незважаючи на різні стратегічні позиції 
провідних університетів у галузі економічної 
педагогіки в Граці, Інсбруку, Лінці та Відні, 
на думку Слепцевіц-Зах і Шток, в Австрії 
сформувалися три особливості, які суттєво 
характеризують визначення дисципліни та 
її розуміння [3]:

– полівалентність;
– структура однофазного навчання від-

повідно до моделі інтеграції;
– відсутність комбінованого зобов’язання.
Отже, з моменту появи цього педагогіч-

ного напряму серед науковців і дослідників 
як Австрії, так і Німеччини немає єдності 
щодо визначення, структури та інших орга-
нізаційних моментів економічної педагогіки.

Розглянемо основні концептуальні риси 
розвитку педагогіки економічних дисциплін 
у Німеччині. Економічна педагогіка, а від-
повідно, і професійна педагогіка, розгляда-
ється в Німеччині концептуально і терміно-
логічно у широкому значенні. Вона включає 
не тільки підготовку викладачів економіч-
них дисциплін для майбутніх підприємців,  
а й додатково для підвищення кваліфіка-
ції фахівців, що вже працюють на підпри-
ємстві. Таким чином, педагогіку цього се-
гмента німці називають «Betriebspädagogik» 
(педагогіка для підприємства) [4]. 

Науковці K. Бюхтер, М. Kiпп і Дж. Kлу-
смайєр розглядають економічну та профе-
сійну педагогіку як виховну та наукову дис-
ципліну, яка займається допрофесійною та 
професійною освітою, підвищенням квалі-
фікації, а також науковими та практичними 
спеціалізаціями в межах обраного фаху [5].

Деякі дослідники розділяють професій-
ну й економічну педагогіку як самостійні 
дисципліни (Р. Арнольд, Ф. Гонон). У своїх 
публікаціях вони окремо говорять про одну 
або про другу педагогіку. K. Ребманн, хоч і 
ставить ці терміни поруч, вказує на те, що 

це різні дисципліни. Педагог пояснює це 
тим, що історично економічна педагогіка 
почала викладатися у торговельних вищих 
школах, тоді як професійна педагогіка бере 
початок із професійно-педагогічних інсти-
туцій. Узагальнюючи підхід цієї дослідниці, 
можна сказати, що вона в поняттях «еконо-
мічна педагогіка» та «професійна педагогі-
ка» не вбачає в педагогічному сенсі нічого 
спільного [6]. А. Шелтен знаходить більше 
спільних рис між професійною й економіч-
ною педагогікою порівняно з K. Ребманн. 
Свою позицію він пов’язує з історични-
ми передумовами [7]. Історично склало-
ся так, що професійні й економічні знан-
ня надавалися педагогами, які готувалися 
суто в педагогічних навчальних закладах 
(такої ж думки дотримуються M. Шміль і  
K.-Х. Зоммер) [8]. Сьогодні також готують-
ся такі фахівці. Однак із часом коло завдань 
професійної освіти економічної педагогіки 
значно виросло, і сьогодні вказані напрями 
педагогіки включають набагато більше за-
вдань, ніж просто підготовка вчителів. Еко-
номічна педагогіка з науковими доробками 
до диплома викладача економіки (бізнесу) 
готує персонал для викладання як у школі, 
так і в компанії. У компанії в цьому контек-
сті слід згадати організаційний і кадровий 
розвиток. Тож професійна педагогіка після 
отримання диплома, наукових і методич-
них знань уможливлює працевлаштування 
в школі та в компанії.

За словами Г. Пeдзольда [9], профе-
сійна й економічна педагогіка займається 
освітою та підвищенням кваліфікації у про-
фесійному полі. Вона розглядає пробле-
ми, пов’язані з професійним, економічним 
і педагогічним дублюваннями. Отже, вона 
намагається вчасно розпізнавати пробле-
ми і приймати конструктивні рішення. За 
думкою дослідника, з економічною педаго-
гікою все в порядку, вона перебуває в полі 
зору економічно-ділового управління, а 
ось з професійною педагогікою не все так 
добре: сьогоднішній інтерес професійної 
педагогіки становить ремісничо-технічна 
сфера.

Дослідник У. Пляйсс зауважує, що труд-
нощі виникають вже через одне уявлення 
про дисципліну «Економічна педагогіка». 
Він бачить у цій дефініції лише «зручну ко-
ротку назву» [10] і наголошує на подвій-
ному значенні цього терміна – професій-
ної та економічної педагогіки. Він вбачає 
тут прихований компроміс, який враховує 
обидві сторони, а саме ті, що стосуються 
освіти викладачів бізнесової (економічної) 
сфери та професійної. Історично склало-
ся так, що обидва напрями базуються на 
економічно-професійному вихованні. Еко-
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номічна педагогіка є ближчою до економі-
ки, а професійна ж має більш професійну 
спрямованість.

Вище наведені приклади показують, на-
скільки різноманітним і водночас пробле-
матичним є визначення та розуміння понят-
тя професійної та економічної педагогіки 
в Німеччині. Незважаючи на безліч різних 
думок у німецькій фаховій літературі, оче-
видним є факт, що і професійна, і еконо-
мічна педагогіка належать до педагогічної 
науки, яка, в свою чергу, висвітлює та по-
яснює основоположні виховні та дидактичні 
аспекти. Регулярно спрямовуються погля-
ди не лише на професію, а й на економі-
ку. Педагоги Aрнольд і Гонон визнають, 
що в інших країнах також немає єдності 
щодо визначення цієї дисципліни [11]. Тож, 
у Німеччині існують такі можливості вибо-
ру професії для викладачів економіки, які 
готуються переважно в вищих економічних 
навчальних закладах: професійна педаго-
гіка (для ПТУ) або економічна педагогіка 
(для шкіл, коледжів, тобто освітньої ланки, 
нижчої від університетів) і третій варіант – 
обидва напрями одночасно. Перший варі-
ант пов’язаний історично з минулим, дру-
гий має перспективу майбутнього. Ф. Банк 
дає зрозуміти, що професійна й економічна 
педагогіка не має чітких меж. У сучасних 
умовах, однак, він пропонує ці майже від-
сутні межі не просто уявляти, а й реаль-
но розуміти їх. Цю думку він пояснює так:  
«Тут важливо започаткувати дисципліну і 
дати можливість розвитку цієї дисципліни 
в новому поколінні, перш ніж стара генера-
ція втратить себе в нескінченно красивому 
і швидкоплинному просторі всесвіту» [5].

У цілому у Німеччині економічна педаго-
гіка визначається багатьма науковцями як 
освітньо-наукова субдисципліна. Це еконо-
мічно-педагогічне розуміння має історичне 
підґрунтя, але також дуже актуальне і нині. 
Слід зауважити, що сучасні дослідники схи-
ляються до думки й аргументовано відсто-
юють позицію, що економічна педагогіка – 
це більш педагогічна наука, ніж економічна, 
проте не заперечують факт впливу еконо-
мічних наук на педагогіку економічних дис-
циплін.

У Швейцарії, через федеральний устрій 
і значну автономію окремих кантонів, ро-
зуміння та трактування фаху «Економічна 
педагогіка» варіативні. Виразником пе-
реважної частини педагогів цієї країни 
є Р. Дубс – перший завідувач кафедри 
економічної педагогіки в німецькомовній 
Швейцарії. Хоча основним напрямом його 
діяльності є підготовка педагогів для під-
приємницьких спеціальностей, важливу 
частину його роботи складає економічна 

педагогіка – освіта на підприємстві й осві-
та для дорослих у секторі бізнесу [12]. 
Широке розуміння дисципліни знаходить 
своє відображення зокрема, в Університеті 
Санкт-Галлен, де під керівництвом Дітера 
Ойлера, німця за походженням, активізува-
лося впровадження економічної педагогіки 
завдяки професійній освіті та підвищенню 
кваліфікації, науковій і дослідницькій роботі 
[13].

Хоча випускники економічних навчальних 
програм мають право викладати економіку 
в школах, гімназіях, професійно-технічних 
навчальних закладах, назва дисципліни, на 
противагу Німеччині, вживається без додат-
ка «професійна педагогіка». Це пояснюєть-
ся тим, що розділення термінів «економіч-
на педагогіка» та «професійна педагогіка» 
в німецькомовній Швейцарії має законні 
підстави, і вони розглядаються як дві ок-
ремі наукові дисципліни. Цей факт ствер-
джується в Цюріху, де напрям професійної 
педагогіки є частиною економічної педаго-
гіки, науково-професійного процесу, проте 
обслуговується своєю окремою кафедрою.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Наведені дані свідчать, що дисципліна 
«Педагогіка економічних дисциплін», або 
«Економічна педагогіка», розглядається 
в німецькомовних країнах головним чином 
із погляду термінології широкомасштабно. 
В Австрії, Німеччині та кантоні Санкт-Гал-
лен німецькомовної Швейцарії значення 
дефініції «економічна педагогіка» не об-
межується виключно підготовкою вчителів 
для комерційних класів, а також поширю-
ється на професійну, промислову та робо-
чу педагогіку, щоправда, за винятком лише 
швейцарського кантону Цюріха, де дисци-
пліна «Педагогіка економічних дисциплін» 
акцептується у більш вузькому значенні.

Таким чином, у німецькомовних країнах 
серед дослідників педагогіки економічних 
дисциплін переважає позиція, що еконо-
мічна педагогіка базується виключно на ас-
пекті освіти, а не на економіці. Крім того, 
вона стає складовою частиною освітніх 
наук. Ця концепція економічної педагогіки 
як спеціального наукового напряму, як су-
бдисципліни педагогічної науки є не тільки 
історично спільною, але також домінуючою 
на теренах німецькомовного освітянського 
простору.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Kaiser F.J. Wirtschaftspädagogik: Lexikon der öko-

nomischen Bildung. Oldenbourg, München und Wien, 
1997. S. 573–576.

2. Czycholl R. Die Wirtschaftspädagogik an der Jo-
hannes Kepler Universität Linz aus der Sicht der Abtei-



Збірник наукових праць 27

УДК 37.091.31:001.4(477) «1600/1929»

ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ГРУПА «ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ  
НАВЧАННЯ» В ГЕНЕЗІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

(XVII СТ. – 20-ТІ РР. ХХ СТ.)

Кушнірук С.А., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри теорії та історії педагогіки

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті досліджуються на основі лексико-термінологічного аналізу особливості походження та 
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Kushniruk S.A. CONCEPTUAL TERMINOLOGICAL GROUP “FORMS OF ORGANIZATION-
AL LEARNING” IN THE GENESIS OF ITS ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT (THE PERIOD 
XVII CENTURY – 20th YEARS OF THE XX CENTURY)

The article deals with the peculiarities of the origin and introduction into the circulation of the main terms 
of the conceptual-terminological group “Forms of organizational learning” in the period from the XVII cen-
tury – 20th years of the XX century, their content characteristics are determined; analyzes the key events of an 
educational nature (approval of a new system of public education, the founding of pedagogy’s departments), 
which were reflected in the cultural-pedagogical process of that time and contributed to the expansion and 
updating of the conceptual-terminological apparatus of didactics in general and the investigated terminology 
group in particular. 

Key words: form of education, form of organization of training, lesson, Bell-Lancaster system, battalion 
system of education, Dalton-plan, Mannheim system of studies, brigade-lan, project method, studio system.

Постановка завдання. Групова форма 
організації навчання, як одна з найбільш 
ґрунтовно описаних в історичній педагогіч-
ній літературі, вперше була впроваджена 
у навчальний процес братських шкіл Укра-
їни та Білорусі (XVI – XVII ст.). Її головні 
характеристики (постійний склад груп уч-
нів з однаковими навчальними можливос-
тями; проведення занять за встановленим 
розкладом; початок занять у чітко визна-
чений час; виконання учнями домашнього 
завдання та ін.) були обґрунтовані Я.А. Ко-
менським у його фундаментальній праці 
«Велика дидактика» і послужили основою 
класно-урочної системи навчання, яка від-
тоді стала провідною організаційною фор-
мою навчання у всьому світі [12, с. 192].

Зауважимо, що попри майже 400-річ-
ний досвід існування організаційних форм 
навчання, донині не повністю з’ясовани-
ми лишаються питання походження, часу 
введення в обіг і змістових характеристик 
поняттєво-термінологічної групи «Організа-
ційні форми навчання».

До початку ХХ ст. поняття «форми» та 
«методи» навчання не розділялися. Перші 
наукові дослідження окресленої пробле-
ми були проведені наприкінці ХІХ – по-
чатку ХХ ст. М. Демковим (Демков, 1917), 
М. Олесницьким (Олесницький, 1887), 
Л. Соколовим (Соколов, 1914), Г. Поповим 
(Попов, 1914) та ін. [5; 21; 23; 28].

У 20-х рр. ХХ ст. форми навчання ото-
тожнювалися ученими з активними ме-
тодами навчання, які запроваджувалися 
у практику тогочасної школи (Павловський, 
1925; Петрович, 1928; Помагайба, 1924, 
Шохор, 1924; Allport, 1924 та ін.) [15; 18; 20;  
34; 36].

Особливості та зміст поняття «форми 
навчання», «форми навчання учнів на уро-
ці» аналізувалися у 50-х – 90-х рр. ХХ ст. як 
у педагогічній літературі (Гончаренко, 1997; 
Мальований, 1992; Онищук, 1986; Савчен-
ко, 1997; Чередов, 1973 та ін.) [4; 31; 22; 25; 
32], так і в дисертаційних дослідженнях (Ат-
лантова, 1981; Шпортенко, 1994; Ярошен-
ко, 1997; Вихрущ, 2000 та ін.) [1; 3; 33; 35].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження загальних проблем фор-
мування поняттєво-термінологічної системи 
педагогіки та дидактики в Україні здійснили 
відомі педагоги та дидакти: Л. Атлантова 
вивчала розвиток основних понять педа-
гогіки у 1917–1931; В. Бондар, В. Вихрущ, 
В. Онищук та О. Савченко – окремі питан-
ня впорядкування поняттєвого апарату ди-
дактики; В. Шпортенко – розвиток форм 
навчання в контексті радянської дидакти-
ки. У наукових розвідках, що стосувалися 
форм навчання [31; 32; 35], досліджували-
ся концептуальні засади організації та роз-
витку різних форм навчання, поза увагою 
науковців лишилися лексико-семантичні 
особливості походження форм навчання 
тощо. Процеси семантичного розвитку пе-
дагогічної лексики XVI – XVII ст. досліджено 
у роботі О. Зелінської [10]. Але проблема 
становлення та розвитку поняттєво-тер-
мінологічної групи «Організаційні форми 
навчання» у період XVII – 20-х років ХХ ст. 
у вітчизняній дидактичні думці науковцями 
не досліджувалася. Тому новизна проведе-
ного дослідження очевидна.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження полягає у з’ясуванні, на основі 
лексико-термінологічного аналізу, похо-
дження, часу введення в обіг у вітчизняну 
дидактику і змістових характеристик по-
няттєво-термінологічної групи «Організа-
ційні форми навчання» у період з XVII ст. 
до 20-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Категорія «форма навчання» є од-
нією з основних у дидактиці та методиках 
викладання різних предметів. До першої 
третини ХХ ст. у науковій і навчально-ме-
тодичній літературі поняття «методи нав-
чання» і «форми навчання» не розділялися, 
тому в табл. 1 поняттєво-термінологічна 
група об’єднує дві категорії і дозволяє про-
стежити їх походження, введення в обіг і 
особливості функціонування у другій поло-
вині XVII – XVIII ст.

У XIX – на початку XX ст. відбулася зна-
чна кількість подій освітнього характеру, які 
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відобразилися на культурно-педагогічному 
процесі того часу та посприяли розширен-
ню й оновленню поняттєво-термінологіч-
ного апарату дидактики. Назвемо основні 
з них:

1. У 1802 р. у Російській імперії впер-
ше було створено Міністерство народної 
освіти, яке розробило статут, прийнятий 
у 1804 р. За статутом була затверджена 
нова система народної освіти: (церковно-
парафіяльна школа з терміном навчання 
1 рік; повітове училище – 2 роки; гімна-
зія – 4 роки; університет). У 1828 р. було 
прийнято новий статут, за яким типи шкіл 
залишалися такі самі, але були розподіле-
ні за становими ознаками: одні – для дітей 
нижчих станів (церковнопарафіяльна школа 

і повітове училище), інші – для дітей дворян 
(гімназія й університет) [7].

2. «Статут університетів», прийнятий 
у 1804 р., поклав початок створенню уні-
верситетів в Україні: (1805 р. відкрився 
перший в Україні університет у Харкові, 
1817 р. в Одесі був заснований Рішельєв-
ський ліцей, який у 1865 р. був реорга-
нізований у Новоросійський університет, 
у 1834 р. було відкрито Київський універ-
ситет тощо) [7].

3. 5 листопада 1850 р. на підставі рішен-
ня Міністерства народної освіти в універ-
ситетах України були засновані кафедри 
«педагогії» «для теоретичної і практич-
ної підготовки студентів до вчительського 
звання» [11, с. 84]. Закономірно, що від-

Таблиця 1
Лексико-термінологічний аналіз поняттєво-термінологічної групи  

«Методи і форми навчання» (XVII – XVIII ст.)
Поняттєво-термінологічна група «Методи і форми навчання»

Термінологічне поле
проповіді, казання, лекція, бесіда, вопрошати, диспутоватися, диспутація, диспут, шкільна 

драма, комедія, публічний діалог
«Лекція» (від лат. lectio – 

читання) – лат. походження
Термінологічне поле
«проповіді», «казання»

Термін «лекція» був синонімом терміну «проповhдь» і позначав наз-
ву форми організації навчального процесу [10, с. 164].

«Бесіда»
Термінологічне поле

намовляти (наставляти) 

Намовляти (наставляти) та його синоніму бесіда («беседами на-
ставляй детей» [24]

«Декламації» 
«Призначалися для публічного виконання у церквах і школах під 
час різдвяних і великодніх свят та інших визначних подій» [10, с. 
168].

«Година школьная»

У сучасному розумінні – урок, тобто відрізок часу, відведений на 
шкільне заняття [10, с. 28];
система, що має зовнішню форму (макроструктуру) і внутрішню 
сутність (мікроструктуру) процесу навчання, компоненти якого 
перебувають у закономірних зв’язках і залежностях, чим забезпе-
чується його оптимальність та ефективність [2]

«Порядок школьний» У сучасному тлумаченні – правила, що регламентують діяльність 
школи [10, с. 28]

«Диспутація» має латин-
ське походження через 

польське посередництво
Термінологічне поле

«диспутоватися», «диспу-
тація» 

Форма запитань і відповідей була одним із основних прийомів 
подачі матеріалу; за такою ж формою були побудовані і тогочасні 
підручники

«Диспутоватися», утво-
реним на власномовному 
ґрунті від лат. disputare 

«сперечатися»

Форма запитань і відповідей [10]

«Диспут» з’явився у 1699 р. 
в українській мові Походить від терміна «диспутація» [37, с. 141]

«Шкільна драма» Театральна вистава
«Комедія»

другої половини XVII  
та XVIII ст.

Театральна вистава запозичена у єзуїтів, що підтверджується у 
працях другої половини XVII та XVIII ст., зокрема у трактаті Кирила 
Ставровецького «Перло» (1699): «на комедіях духовних» [29]

«Декламації» Різновид драматичного мистецтва
«Публічний діалог» або 
«діалог» (запозичено  
з грецької мови) [26]

Форма навчально-виховного процесу [37, с. 149; 10, с. 169].
У ХVІІ ст. у Києво-Могилянській академії викладачі з учнями скла-
дали діалоги і публічно їх проголошували.
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криття кафедр потребувало розробки на-
вчальних програм і навчально-методичної 
літератури.

4. По всій Україні виникають недільні 
школи для дорослих і підлітків. Перша шко-
ла була відкрита в 1859 р. у Києві за під-
тримки попечителя Київського навчального 
округу М. Пирогова. У 1860 р. вийшло «По-
ложення про жіночі училища», згідно з яким 
було створено два типи жіночих училищ: 
першого розряду з шестирічним терміном 
навчання; другого розряду – з трирічним. 
У 1870 р. почали створювати жіночі гім-
назії і прогімназії замість жіночих училищ. 
Термін навчання у гімназіях був семиріч-
ним, у деяких гімназіях існував додатковий 
8 клас – педагогічний. Випускниць жіночих 
гімназій до університетів не приймали, їм 
було дозволено вступати на вищі жіночі 
курси. Навчання в усіх типах закладів про-
водилося російською мовою [7].

5. З 70-х рр. ХІХ ст. по 20-ті рр. ХХ ст. ак-
тивізують освітню діяльність земства. Вони 
організовують учительські з’їзди і курси. 
Перші курси були відкриті у 1867 р. у Кате-
ринославській губернії [7].

Таким чином, розширення мережі на-
вчальних закладів, створення кафедр «пе-
дагогіки» зумовило зміни і в поняттєво- 
термінологічній системі не лише дидакти-
ки, а й усієї педагогіки. Оскільки першими 
викладачами дисципліни були філософи, 
теологи, богослови, то й поняттєво-катего-
рійний апарат був наповнений термінологі-
єю саме цих дисциплін. Хоча варто відзна-
чити, що під кінець аналізованого періоду 
навчальна дисципліна «педагогіка» почи-
нає наповнюватися термінами, які є в обігу 
і в сучасній термінологічній системі вітчиз-
няної дидактики (наприклад, урок, форма, 
метод, екскурсія, групова робота тощо).

На основі аналізу робіт О. Духнови-
ча «Народна педагогія на користь училищ 
і учителів сільських» [6], К.Д. Ушинсько-
го («Три елементи школи» (1857), «Про  
користь педагогічної літератури» (1857), 
«Недільні школи» (1861), «Питання про на-
родні школи», (1861), «Проект учительської 
семінарії» (1861), «Рідне слово» (1864) та 
ін.) [12–14]; М. Олесницького «Краткій кур-
съ педагогіки: руководство для женскихъ 
гимназій и другихъ среднихъ учебныхъ за-
ведений. Теорія обученія» [21], Г. Попова 
«Беседы по общей дидактике» [23], Л. Со-
колова «Общая дидактика» [28] та ін. нами 
було складене термінологічне поле понят-
тєво-термінологічної групи «Організаційні 
форми навчання» ХІХ – початку ХХ ст.», 
до якого ввійшли такі терміни:

1) «форма», «діалогічна форма», «викла-
дає», «форма випробувальна», «форма ка-

техизическая», «форма навчання», «форма 
викладання», «евристична форма навчання»;

2) «підготовка до лекції», «підготовка 
до уроків», «заняття» (в практичних впра-
вах, заняття річне, заняття домашнє, за-
няття класне, підготовче, піврічне, заняття 
практичне, заняття самостійне) «заняття 
теоретичне», «заняття навчальне», «занят-
тя шкільне»; «відвідувати практичні науки», 
«робота класна», «робота лабораторна», 
«репетиція», «екскурсія»;

3) «лекція» (анатомічна, математична, 
фізична, філософська, медична та ін.), «лек-
ція професорська», «лекція публічна» (уні-
верситетська, шкільна), «читання лекцій»;

4) «урок», «урок у тиждень», «урок» (гео-
графічний, грецький, заданий, історичний, 
латинський, математичний, музичний, по-
чатковий, ординарний, приватний, профе-
сорський, російської мови, французький); 
«розклад», «призначення числа уроків», 
«повчання з навчальної частини», «відпо-
чинок», «переходити з класу в клас», «план 
навчального курсу», «план навчальний», 
«план навчальних годин», «план навчання»;

5) «розподіл» (піврічних курсів, поряд-
ку навчання, предметів, предметів і годин, 
розподіл предметів навчання, розподіл 
предметів за кафедрами, розподіл пред-
метів за класами, предметів за класами і 
годинами), «розподіл викладання», «роз-
поділ» (уроків, уроків і навчальних годин, 
розподіл учнів за курсами, розподіл на-
вчального часу за предметами, розподіл 
навчальних днів і годин, розподіл навчаль-
них предметів, розподіл навчальних годин), 
«розподіл годин», «розподіл числа уроків», 
«реєстр лекцій»;

6) «розклад руху» (руху для поступово-
го викладання, руху днів і годин, викладан-
ня, лекцій, руху наук, руху предметів і го-
дин викладання, руху предметів навчання, 
розкладів руху уроків, навчальних занять 
і годин, руху навчальних курсів, навчальних 
предметів, руху навчальних годин, руху го-
дин), «семестр».

Так, наприклад, у першому посібнику 
з педагогіки О. Духновича «Народна пе-
дагогія на користь училищ і учителів сіль-
ських», який слід вважати першим укра-
їнським підручником з теорії та практики 
навчання й виховання молоді [6], чіткого 
поділу на розділи (теорія навчання, тео-
рія виховання і т. ін.) ще не було. Проте 
О. Духнович здійснив ґрунтовний аналіз ка-
тегорії «навчання», представив авторське 
тлумачення дидактичних принципів («наоч-
ності», «доступності та посильності знань 
для учнів», «свідомого засвоєння знань уч-
нями, «активності учнів у процесі навчаль-
ної діяльності, «індивідуалізації та дифе-
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ренціації навчання» і «міцності засвоєння 
знань» шляхом різних видів повторення та 
ін.; запропонував поради щодо організа-
ції навчального процесу. Так, О. Духнович 
рекомендував практикувати на уроці гру-
пову роботу учнів, поділивши клас на три 
групи (учні середніх здібностей, найбільш 
здібні, найслабші). На вчителя поклада-
лося завдання працювати з цими групами 
не тільки фронтально, а й диференційова-
но, щоб забезпечити належний інтелекту-
альний розвиток кожного учня.

Значущим був вклад у формування ка-
тегорійно-поняттєвого апарату дидактики 
досліджуваного періоду К.Д. Ушинського, 
який визначив дидактику як науку про нав-
чання та структурував її поняттєво-терміно-
логічну систему. До її складу вчений відніс: 
загальні основи дидактики, психологічні 
основи навчання та питання загальної ор-
ганізації навчання (навчальний режим), 
методи навчання, прийоми викладання, 
методики (часткові дидактики). Описуючи 
методи і форми навчання (включно з вида-
ми навчання), К.Д. Ушинський використо-
вує значну кількість термінів: два головні 
методи – «синтетичний» та «аналітичний»; 
прийоми – «догматичний», «евристичний», 
«акроаматичний»; «вправи», «самостійна 
робота». Велику групу термінів віднесено 
вченим до тих, які складають методичну 
основу навчання рідній мові: пояснення чи-
тання, звукова методика, звуковий спосіб 
навчання читання, складання, письмове 
розбирання, виправлення помилок, під-
готовчі вправи в письмовій формі, звукові 
вправи, приготування до читання, логічні 
вправи, заучування, диктовка, орфографіч-
не письмо, ділові статті, розповіді [14].

К.Д. Ушинським також була здійснена 
спроба (вперше у дидактиці) класифікувати 
уроки. Так, ученим було визначено такі їх 
типи: урок змішаний (комбінований), урок 
пояснення нового матеріалу, урок усних і 
практичних вправ, урок письмових вправ, 
урок оцінки знань.

Вагомим внеском у розробку поняттє-
во-категорійного апарату дидактики є і 
обґрунтування К.Д. Ушинським методоло-
гічних основ навчального процесу, визна-
чення структури засвоєння знань учнями, 
дослідження проблеми розвитку логічного 
мислення учнів, представлення авторсько-
го бачення принципів і правил навчання, 
які трактуються «необхідними умовами 
навчання» (єдності навчання та виховання, 
своєчасності, поступливості, органічності, 
постійності, ясності, самодіяльності учня, 
відсутності надмірної напруженості і над-
мірної легкості, моральності, корисності, 
системи в навчанні, систематичності нав-

чання, наочності, зв’язку природних пред-
метів і явищ у навчанні, істинності слова, 
запобігання забуванню, відновлення за-
бутого, пасивного повторення, активного 
повторення та ін.). Зазначимо, що перера-
ховані принципи і правила навчання вико-
ристовувалися у дидактичній науці й рані-
ше. Проте К.Д. Ушинському вдалося більш 
глибоко обґрунтувати та розширити їх зміст 
[14, с. 210].

Зауважимо, що, як і більшістю науковців 
досліджуваного періоду, аналізовані у цій 
статті терміни «форма навчання» і «методи 
навчання» К.Д. Ушинським не розділяються.

У кінці ХІХ ст. у навчальному посібнику 
М. Олесницького форми навчання поділя-
ються на 2 види: акроматичну або моноло-
гічну (пояснювальну) й еротематичну або 
діалогову (запитальну або розмовну) [21].

Схожим є розподіл форм навчання і 
за М. Демковим (був уроженцем України, 
закінчив Ніжинську гімназію і Київський 
університет) [20, с. 17], який до основних 
форм навчання відносив дві: акроматичну 
(монологічну) й еротематичну (запиталь-
ну або розмовну). Акроматичну форму 
дидакт розглядав як таку, що передбачає 
послідовне викладання вчителем навчаль-
ного матеріалу, завдання ж учнів – уваж-
но стежити за думкою вчителя і сприйма-
ти інформацію. Суть еротематичної форми  
полягала в тому, що вчитель ставив питан-
ня, а учні на них відповідали, відкриваючи 
таким чином для себе шлях до пізнання на-
вчального предмета [5].

Пошуки нових форм навчання у дослі-
джуваний період привели до виникнення 
студійної системи (див. табл. 2), слідом 
за якою у 20-х рр. ХХ ст. у практику укра-
їнських шкіл почала широко впроваджува-
тися така форма організації навчання, як 
екскурсія.

З 1923–1924 рр. в Україні почала впрова-
джуватися комплексна система навчання, 
вихідним пунктом якої був розгляд шкільно-
го навчання як єдиної системи знань, вмінь 
і навичок, тісно пов’язаних із потребами  
народногосподарського, соціально-політич- 
ного, культурного розвитку країни. Заува-
жимо, що у науковій літературі тих років 
широко висвітлювався практичний досвід 
педагогів-новаторів, які використовували 
в своїй роботі такі методи навчання, як лабо-
раторний, лабораторно-дослідницький, на-
очно-ілюстративний, екскурсійний, як зумо- 
вили розвиток групової форми організа-
ції навчальної діяльності учнів у поєднанні 
з індивідуальною та загальнокласною (як 
найбільш результативної) (Кушнірук, 2011, 
2017, 2018 [12, 13, 38, 39]; Павловський, 
1925 [15]; Петрович, 1928 [18]; Помагайба, 
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Таблиця 2
Змістова характеристика поняттєво-термінологічної групи  

«Організаційні форми навчання» (ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.)
Термінологічне поле

Белл-Ланкастерська система, батавська система навчання, Дальтон-план, мангеймська 
система навчання, бригадно-ланкова, метод проектів, студійна система

Белл-Ланкастерська система. 
Впровадили незалежно один від од-
ного в кінці ХVІІІ ст. англійський свя-

щеник А. Белл і педагог Дж. Лан-
кастер. З ХІХ ст. використовувалася 

в багатьох країнах світу

Монітори / старші учні, які краще встигають, під керівниц-
твом учителя навчали інших учнів. Заняття проводилося у 
залах для 600 і більше чол., поділених на групи по  
10–15 чол., закріплених за моніторами [13].

Батавська система навчання  
(батавія-план).

Використовувалася в американських 
школах у кінці ХІХ ст., одержала наз-
ву від м. Батавія (штат Нью-Йорк)

Система організації навчально-виховної роботи у шко-
лі, «згідно з якою кожен викладач використовував для 
класних занять лише половину навчального часу, а другу 
відводив на індивідуальні самостійні заняття учнів під наг-
лядом учителя» [4, с. 37]

Дальтон-план.
Виник на початку ХХ ст. в США. 

Одержала назву від м. Долтон (штат 
Масачузетс, США) Автор Даль-

тон-плану – Е. Паркхерст.

Форма навчання передбачала такі технологічні етапи:
 – розподіл змісту навчального матеріалу на частини – 

завдання з конкретизацією на спеціальній картці у формі 
короткого письмового завдання;
 – учні самостійно або в малих групах по 3–5 чоловік вико-

нували свою роботу в доступному для кожного темпі;
 – клас збирався лише для того, щоб учитель зробив вступ 

до роботи з теми, а також для підбиття підсумків її вико-
нання;
 – учні звітували про виконану роботу, набираючи певну 

кількість балів, а потім отримували наступне завдання;
 – облік навчальної роботи вівся на картках учителя, інди-

відуальній обліковій картці учня й обліковій картці класу;
 – учні мали змогу перейти до наступного класу залежно 

від того, як вони оволодівали навчальним матеріалом  
(3–4 рази на рік) [13].
В умовах роботи українських шкіл за комплексними про-
грамами Дальтон-план остаточно модифікувався в 1924–
1925 рр. в лабораторне, а потім в бригадно-лабораторне 
навчання, яке базувалося на принципах ланкової системи.

Мангеймська система навчання. 
Отримала назву від м. Мангейм, де 

вперше була використана. За-
сновником цієї системи був Йозеф 

Зіккінгер (1858–1930)

Належить до різновиду класно-урочної системи; перед-
бачала створення 4 класів, відповідно до рівня інтелектуаль-
ного розвитку учнів і їхніх здібностей (загальних і спеціальних) 
[13]. Тривалість навчання була різною: в основних класах –  
8 років, у класах розвитку і допоміжних – 4 роки, у перехідних –  
6 років [16, с. 304]

Бригадно-ланкова

Це модифікований варіант дальтон-плану у 1924–1925 рр. 
Його особливості:
1. Для опрацювання кожного нового завдання клас ділився 
на пари.
2. Кількісний склад ланки був 4–5 осіб, критерій форму-
вання – технічні умови.
3. Рекомендувалося використовувати сталий склад ланок.
4. У функції вчителя входило: розподіл роботи між ланками, 
спільний вибір методів опрацювання завдань, формування 
ланок гетерогенного складу (сильні та слабкі, хлопчики та 
дівчатка).
5. Кожна ланка обирала собі ланкового, функції якого мали 
організаторський характер: він стежив за точними записа-
ми виконаної роботи, за дисципліною ланки, представляв 
інтереси ланки у відносинах з іншими ланками та вчителя-
ми.
6. Принципи та способи формування ланок (за ініціа-
тивою самих дітей, відповідно до товариських стосунків, 
спільних інтересів і місцем проживання, шляхом групування 
учнів відповідно до рівня навчальних можливостей).
7. Фактори ефективності ланкового навчання: створення 
нормальних умов праці, облаштування лабораторій, забез-
печення необхідною літературою, правильна організація 
роботи, структурування матеріалу для вивчення, підготовка 
звітів та ін. [15; 34]. 
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1924, [19]; Шохор, 1924 [34]; Allport, 1924 
[36]; Spitzer, 1983 [40]).

Початок ХХ ст. ознаменувався і широким 
впровадженням у навчальний процес укра-
їнських шкіл зарубіжного досвіду, який був 
широко представлений різноманітними ор-
ганізаційними формами навчання (табл. 2).

Як засвідчує проведений аналіз, 
у 20-х рр. ХХ ст. термінологічне поле понят-
тєво-термінологічної групи «Організаційні 
форми навчання» значно розширилося, 
що було пов’язано, з одного боку, з низ-
кою шкільних реформ, а з іншого – з вико-
ристанням зарубіжного досвіду. Так, до по-
няттєво-термінологічної групи увійшли нові 
терміни («метод проектів», «стаціонарний 
метод», «техно-історичний метод», «драма-
тичний метод», «ілюстративний метод», «ін-
сценування», «тематично-груповий метод 
побудови роботи», «комплексні екскурсії», 
«екскурсійний метод» та ін.) та терміни, що 
відійшли до пасивного фонду («формаль-
но-дослідницький метод», «метод природ-
ничого навчання», «комплексні екскурсії уч-
нів», «колективне спостереження», «метод 
суспільної роботи» та ін.). Також досліджу-
вана група поповнилася такими термінами, 
як «лабораторні роботи», «складання пла-
ну», «опитування», «пояснювальне читан-
ня», «відповідність методів навчання змісту 
і меті уроку», «самостійна робота», «порів-
няння», «самоконтроль учнів» тощо.

Таким чином, у 20-х рр. XX ст. у шко-
лах України почалося використання нових 
форм навчання (бригадно-лабораторна, 

проектна, виробничі й трудові екскурсії) 
та нових форм організації навчальної діяль-
ності учнів, зокрема робота в парах змінно-
го складу, які сприяли розвитку логічного 
мислення школярів, навичок самостійного 
оволодіння знаннями, готували до практич-
ного життя.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналіз історико-педагогічних джерел 
і наукових досліджень засвідчує, що в пе-
ріод XVII – 20-ті рр. XX ст. у вітчизняній 
та зарубіжній дидактиці відбулося станов-
лення, розширення, уточнення категорій, 
які визначили термінологічне поле понят-
тєво-термінологічної групи «Організаційні 
форми навчання». До досліджуваної гру-
пи увійшли такі терміни: форма навчання, 
лекція, урок, Белл-Ланкастерська систе-
ма, батавська система навчання, Даль-
тон-план, мангеймська система навчання, 
бригадно-ланкова система навчання, ме-
тод проектів, студійна система, «стаціо-
нарний метод», «техно-історичний метод», 
«драматичний метод», «ілюстративний ме-
тод», «інсценування», «тематично-груповий 
метод побудови роботи», «комплексні екс-
курсії», «екскурсійний метод» та ін. Біль-
шість із названих термінів функціонують 
і в сучасній вітчизняній дидактичній систе-
мі. Проте є й такі, що відійшли до пасив-
ного фонду («формально-дослідницький 
метод», «метод природничого навчання», 
«комплексні екскурсії учнів», «колективне 
спостереження», «метод суспільної робо-
ти» та ін.).

Метод проектів. Започаткували 
професор університету штату Окла-
хома Е. Колінгс і професор Колум-

бійського університету В. Кільпатрик 
(США)

Суть методу проектів полягала в: органічному зв’яз-
ку програми з життям (задум проекту базувався на життє-
вих потребах та інтересах дітей і реалізовувався у вигляді 
практичних життєвих висновків); витісненні дитячими віль-
ними проектами офіційної шкільної програми; об’єднанні 
школи з сім’єю та суспільством; розвитку колективістських 
навичок (оскільки проекти були не лише індивідуальними,  
а й колективними); дослідницькому опрацюванні матеріалу  
з використанням шкільної лабораторної праці та поділу уч-
нів на групи, що сприяло усвідомленню дітьми величезного 
значення кооперації; практичному втіленні дитячих проектів 
у життя [18, с. 71–76].

Студійна система

Основні ознаки:
1) усі питання, які підлягали вивченню, розподіляли-

ся на кілька циклів. Кожен окремий цикл опрацьовувався  
в особливій студії певною групою учнів самостійно;

2) робота проходила не в класах, а в кабінетах-лабора-
торіях без погодинного розкладу та здійснювалася у при-
сутності керівника і, якщо необхідно, з його сприянням та 
допомогою;

3) заняття велися за планами і програмами, розроблени-
ми самими учнями у відповідності з темами офіційних про-
грам. Робота оцінювалася колективом за її реальними ре-
зультатами (доповідями, діаграмами, схемами) [9].

Продовження таблиці 2
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ (60–90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Онипченко О.І., к. пед. н., доцент, 
доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Автором статті дано визначення і зазначено співвідношення статевої соціалізації, статевого вихо-
вання й статевої освіти в їхньому взаємозв’язку та показано, що гармонізація психосексуального роз-
витку й формування особистості може бути співвіднесена зі збільшенням зон збігу статевої соціаліза-
ції, статевого виховання й статевої освіти.

У статті на основі аналізу джерел 60–90-х рр. ХХ ст. зауважено, що медико-психологічний аспект 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків (на прикладі хлопців і дівчат у процесі дорослішан-
ня) було представлено в авторських програмах та програмах, рекомендованих Міністерством просвіти  
Союзу Радянських Соціалістичних Республік для 8-х, 9-х, 10-х класів через вивчення таких розділів: 
анатомо-фізіологічного, гігієнічного та соціально-психологічного.

Ключові слова: медико-психологічний аспект, статева соціалізація, статеворольова соціалізація, 
статеве виховання, статева освіта.

Автором статьи даны определения и указано соотношения половой социализации, полоролевой со-
циализации, полового воспитания и просвещения в их взаимосвязи, а также показано, что гармониза-
ция психосексуального развития и формирования личности может быть соотнесена с увеличением зон 
совпадения половой социализации, полового воспитания и полового просвещения.

В статье на основе анализа источников 60–90-х гг. ХХ в. выявлено, что медико-психологический 
аспект полоролевой социализации детей и подростков (на примере мальчиков и девочек в процессе 
взросления) был представлен в авторских программах и программах, рекомендованных Министерством 
просвещения Союза Советских Социалистических Республик для 8-х, 9-х, 10-х классов при изучении 
следующих разделов: анатомо-физиологического, гигиенического и социально-психологического.

Ключевые слова: медико-психологический аспект, полоролевая социализация, половая социализа-
ция, половое воспитание, половое просвещение.

Onypchenko O.I. MEDICO-PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE SEX-ROLE SOCIALIZATION  
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS (60–90 OF THE ХХ CENTURY)

The article gives definitions of sexual socialization, sex-role socialization, sexual education and enlight-
enment in their interrelation. Unlike the narrowly understood sexual education, the goals and programs of 
sexual socialization are not specifically formulated by anyone, and it does not presuppose specific responsible 
performers.

Sexual education, as the dissemination of knowledge in the physiology and psychology of the gender, psy-
chosexual processes and relationships, can be structurally linked to socialization, and with upbringing. Har-
monization of psychosexual development and personality formation can be correlated with increasing areas of 
coincidence of sexual socialization, sexual education and sexual enlightenment.

Key words: medico-psychological aspect, sex-role socialization, sexual socialization, sexual education, 
sexual enlightenment.

Постановка проблеми. Прискорений 
фізичний розвиток молоді, прагнення її 
якнайшвидше ввійти до соціального світу 
дорослих в умовах лібералізації статевої 
моралі, ослаблення виховної функції сім’ї 
й освітніх установ, фактична відсутність 
освітніх виховних програм із питань статі 
й сексуальної поведінки призвели до того, 
що статеворольова соціалізація дітей і під-
літків перетворилася на стихійний процес. 
Серйозною проблемою стає негативний 
вплив засобів масової інформації на ди-
тину в питаннях статі та статевих взаємин. 
Особливо небезпечним останніми роками 
стає поширення в підлітків різного роду 

захворювань, що передаються статевим 
шляхом, порушень у сексуальному розвит-
ку, поширення невпорядкованого статево-
го зв’язку, проституції. Усе це висуває на 
перший план проблему медичної, психоло-
гічної і моральної підготовки дітей та під-
літків до сімейного життя й усвідомленого 
батьківства через організацію статевого 
виховання школярів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічною основою 
розвідки є дослідження фізіолого-психоло-
гічних особливостей розвитку дітей, вікових 
взаємин дітей і підлітків обох статей і тео-
рія статевого виховання (Д. Ісаєв, В. Каган, 
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Д. Колесов, І. Кон, Ю. Орлов, А. Хрипкова 
й інші); дослідження, присвячені пробле-
мі підготовки молоді до особистого жит-
тя й шлюбно-сімейних відносин (І. Арабів, 
В. Панський, І. Бестужев-Лада, І. Гребенні-
ков, В. Карпиков та інші).

Специфіку статеворольової соціалізації 
й психосексуального розвитку дитини до-
сліджено в роботах Г. Васильченко, М. Кле, 
В. Кагана, І. Кона, Т. Говорун, О. Кікінеж-
ді, В. Романової, В. Слєпкової, Л. Столяр-
чук. Питанням статевого виховання дітей 
різного віку присвячено праці Д. Ісаєва, 
В. Карпикова, Т. Кравченко, Д. Колесова, 
Н. Сельверової, А. Хрипкової. Підготов-
ку школярів до сімейного життя вивчали 
І. Гребенніков, О. Главацька, С. Ковальов, 
В. Кравець, І. Мезеря, Н. Новікова, Л. Пан-
кова, І. Трухін, Є. Черепова, Г. Хархан. На-
копичений матеріал зазначених науковців 
представляє певний обсяг наукових знань 
про статеворольову соціалізацію дітей та 
підлітків, що активно використовується для 
подальших досліджень із цієї проблематики.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є висвітлення взаємозв’язку й спів-
відношення статевої соціалізації, статевого 
виховання й статевої освіти, що гармонізу-
ють психосексуальний розвиток й форму-
вання особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури 60–90-х рр. виявив різноманітні 
спроби впровадження в навчальні програми 
освітніх закладів курсів із підготовки до сі-
мейного життя з урахуванням медико-пси-
хологічного аспекту статевого виховання, 
а також окремі програми для ознайомлен-
ня дівчат та хлопців у процесі дорослішан-
ня з їхніми фізіологічними та психологічни-
ми змінами в організмі.

У широкому розумінні термін «статеве 
виховання» означає вплив середовища на 
психосексуальний розвиток і формування 
індивіда. У більш вузькому розумінні стате-
ве виховання – це процес систематично-
го, свідомо планованого й здійснюваного, 
що припускає певний кінцевий результат, 
спрямованого впливу на психічний і фізич-
ний розвиток хлопчика (чоловіка) і дівчинки 
(жінки) з метою оптимізації їхнього особи-
стісного розвитку й діяльності в усіх пов’я-
заних із відносинами статей сферах життя. 
У цьому розумінні статеве виховання, як 
і взагалі виховання, припускає наявність 
усвідомлюваних цілей, відповідних їм про-
грам і методів, конкретних відповідальних 
виконавців [3, с. 5].

За логікою нашого дослідження, з’ясує-
мо визначення та взаємовплив статевої со-
ціалізації, статевого виховання й статевої 

освіти в їхньому взаємозв’язку. Г. Андреєва 
зазначає, що статева соціалізація – це про-
цес, що містить, з одного боку, засвоєння 
пов’язаного зі статтю соціального досвіду 
із входженням у соціальне середовище, 
систему соціальних зв’язків осіб чоловічої 
й жіночої статі, а з іншого – активне від-
творення індивідом системи взаємин ста-
тей у процесі активної діяльності, включен-
ня в ці взаємини. На відміну від статевого 
виховання, що вузько розуміється, цілі й 
програми статевої соціалізації ніким спе-
ціально не формулюються, а сама вона не 
має конкретних відповідальних виконавців 
[1; 3]. 

Виховання – це вироблення тієї або ін-
шої активної позиції, яка повинна стати 
орієнтиром у соціалізації як засвоєнні й 
присвоєнні наявних культурних і моральних 
стандартів. Статева освіта як поширення 
знань про фізіологію й психологію статі, 
психосексуальні процеси і відносини може 
бути структурно пов’язана як із соціалізаці-
єю, так і з вихованням. Отже, гармонізація 
психосексуального розвитку й формуван-
ня особистості може бути співвіднесена 
зі збільшенням зон збігу статевої соціалі-
зації, статевого виховання й статевої освіти 
[3, с. 5].

Аналіз психолого-педагогічної літера-
тури 60–90-х рр. показав, що педагога-
ми, психологами, медиками, зазвичай 
у співавторстві, зроблені спроби впро-
вадження статевого виховання та підго-
товки до сімейного життя, враховуючи 
медико-психологічний аспект статеворо-
льової соціалізації хлопчиків та дівчат під 
час дорослішання (А. Хрипкова, Д. Колесов, 
«Дівчинка – підліток – дівчина», (1981 р.) 
[10], «Хлопчик – підліток – юнак» (1982  р.) 
[11]; З. Шкіряк-Нижник, Е. Непочатова, «Ді-
вчинка – дівчина – жінка – мати» (1989 р.) 
[13]; Л. Зюбін, А. Храмцова, «Підготовка 
учнів до шлюбу й сім’ї» (1985 р.) [2]; В. Ко-
билецька, А. Ячевський, «Про хлопчиків і 
дівчаток» (1991 р.) [7] тощо). 

У дослідженні проблем соматичного 
та статевого розвитку дівчаток у різні ві-
кові періоди, а також їхньої підготовки до 
сімейного життя, А. Хрипкова та Д. Коле-
сов у праці «Дівчинка – підліток – дівчина» 
(1981 р.) серед актуальних питань розвитку 
жіночого організму виділяють такі: природу 
жіночої статі; будову та функції жіночої ста-
тевої системи, її порушення; соматичний 
розвиток та статеве дозрівання; специфічні 
статеві особливості хворобливості та пере-
бігу хвороби; організацію спеціалізованої 
медичної допомоги. Окремими розділами 
виділені питання гігієни: гігієна шкіри, во-
лосся, нігтів; гігієна одягу та взуття; гігієна 
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статевих органів, а також питання стате-
вого виховання та підготовки до сімейного 
життя: особливості психології жіночої статі, 
зміст і форми статевого виховання; хибні 
настанови дорослих, що заважають пра-
вильному статевому вихованню тощо.

Згодом автори дилогії створюють дру-
гу книгу – «Хлопчик – підліток – юнак» 
(1982 р.), в якій розкривають специфіку фі-
зіологічних і соціально-психологічних осо-
бливостей представників чоловічої статі. 
Автори вважали за необхідне дати основні 
медико-фізіологічні та психолого-педаго-
гічні відомості для здійснення статевого ви-
ховання хлопчиків у процесі дорослішання, 
як-от: 1) характеристика чоловічого орга-
нізму: будова й функції чоловічих статевих 
органів; особливості фізичного розвитку 
і статевого дозрівання хлопчика, підлітка, 
юнака; 2) соціально-психологічні особли-
вості чоловічої статі: психологічні особли-
вості хлопчика, підлітка, юнака; особливос-
ті статевої потреби й статевої поведінки; 
3) фізичне виховання й гігієна хлопчика, 
підлітка, юнака, зокрема, попередження 
безпліддя, імпотенції, психосексуальних 
порушень; 4) венеричні захворювання та їх 
профілактика; 5) шкідливі звички та їх по-
передження.

Результатом організованого статевого 
виховання стало впровадження, за рішен-
ням Міністерства освіти Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (далі – СРСР), 
з 1983 р. у програми шкіл країни обов’язко-
вих курсів «Гігієнічне й статеве виховання» 
у 8-му класі й «Етика й психологія сімей-
ного життя» у 9–10-му класах, видані по-
сібники для педагогів і учнів. Організоване 
статеве виховання стає обов’язковим. 

Медико-психологічний та соціально- 
педагогічний аспекти статеворольової со-
ціалізації через відповідно організоване 
статеве виховання та статеву освіту дітей 
та підлітків було представлено в програмах 
через такі блоки та теми: 

Анатомо-фізіологічна й гігієнічна части-
на: 1) статеве дозрівання; сутність, ознаки, 
поняття статевої зрілості; 2) розвиток дити-
ни до народження; 3) особливості немовля-
ти; 4) догляд за немовлятами; 5) особиста 
гігієна школяра; 6) гігієна дівчини; 7) гігієна 
юнака; 8) венеричні захворювання.

Соціально-психологічна частина: 1) осо-
бистість, суспільство, сім’я:  що таке осо-
бистість, особистість і самовиховання, вза-
ємодія особистості із суспільством і сім’єю; 
2) особливості міжособистісних відносин 
юнацтва:  психологія міжособистісних від-
носин, культура спілкування, моральні ос-
нови стосунків юнаків і дівчат, товариство 
й дружба, любов як вище людське почут-

тя, культура поведінки закоханих; 3) шлюб 
і сім’я: що таке готовність до шлюбу, сім’я 
і її функції, особливості молодої сім’ї; 
4) особливості сімейних відносин: ідейні 
цінності сім’ї, моральні основи сім’ї, колек-
тивізм соціалістичної сім’ї, психологічний 
клімат сім’ї, трудова атмосфера сім’ї, бю-
джет і господарство сім’ї, естетика побу-
ту, наслідки порушень сімейних стосунків; 
5) сім’я й діти: турбота суспільства про ді-
тей, виховання дітей у сім’ї, мати й бать-
ко – перші вихователі, сім’я й дитячі вихов-
ні установи [3].

Але пропонована програма надалі до-
працьовувалася педагогами, психологами 
та медиками, додавалися питання, які не 
були враховані раніше та, з огляду на ак-
туальність, потребували внесення в зміст 
статевого виховання, наприклад, нагальні 
проблеми формування в дітей і підлітків 
здорового ставлення до питань статі, сек-
суальності і міжстатевих стосунків підліт-
ків, необхідність враховувати індивідуальні 
особливості психосексуального і фізіоло-
гічного розвитку школярів, оскільки в одно-
му класі діти того самого біологічного віку 
перебували на різних рівнях статевого до-
зрівання. 

На допомогу статевому вихованню та 
підготовці до шлюбно-сімейних відносин 
була спрямована діяльність різнопрофіль-
них служб сім’ї, товариств, зокрема това-
риства «Знання», санітарно-гігієнічна про-
паганда тощо. Упровадження статевого 
виховання здійснювалося поступово, вра-
ховуючи регіональні культурні особливості 
й традиції багатонаціональної країни, ста-
теві стереотипи масової свідомості, підго-
товку кадрів педагогів та вихователів.

Морально-психологічному аспекту вихо-
вання, вихованню моральних стосунків між 
юнаками й дівчатами поруч із медичним, 
педагогічним, правовим аспектами основ 
радянського законодавства щодо шлю-
бу й сім’ї приділяється увага в посібнику 
Л. Зюбіна й А. Храмцової «Підготовка учнів 
до шлюбу й сім’ї» [2]. Цей посібник було 
рекомендовано колегією Державного комі-
тету Української Радянської Соціалістичної 
Республіки із професійно-технічних училищ 
як методичний посібник для середніх про-
фесійно-технічних училищ. 

Підготовка юнаків і дівчат у професій-
но-технічних училищах до шлюбу й сім’ї, 
як зазначають автори, має свою специфі-
ку, а саме: по-перше, вік учнів, який пов’я-
заний з інтенсивним статевим розвитком 
(час вступу в училище – 15–16 років, і час 
закінчення – 18–19 років). У цьому віці 
складно переплітаються статевий потяг, 
що виникає й зростає, та юнацька со-
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ромливість, глибока цікавість до багатьох 
життєвих проблем і відсутність життєвого 
досвіду, активне, часом гіпертрофоване, 
прагнення до самостійності й водночас 
невміння самостійно вирішувати складні 
життєві питання. До того ж цілком зако-
номірна цікавість до питань статі іноді ма-
скується юнацьким цинізмом, що шокує 
дорослих і викликає їхнє невдоволення. 
Отже, молодь у цьому віці потребує ко-
ректної допомоги й керівництва дорос-
лих. По-друге, молоді люди наближають-
ся до віку, що дає право на одруження, 
але не в усіх сім’ях надаються необхідні 
життєві навички щодо сімейного життя та 
належний приклад батьків. По-третє, при-
скорена соціалізація, прискорене дорос-
лішання тих, хто навчається в профтеху-
чилищах, порівняно з їхніми ровесниками, 
які навчаються в інших типах навчальних 
закладів, оскільки учні профтехучилищ 
раніше долучаються до продуктивної пра-
ці, раніше за однолітків стають тією чи ін-
шою мірою економічно незалежними від 
батьків [2]. 

Особливості соматичного та статево-
го розвитку дівчинки з раннього періоду 
й до настання статевої зрілості розкрили 
вітчизняні дослідники З. Шкіряк-Нижник та 
Е. Непочатова в праці «Дівчинка – дівчина – 
жінка – мати» (1989 р.). Зміст програми 
в ключових питаннях повторює ті, що про-
понуються до розгляду попередніми до-
слідниками, але водночас робиться акцент 
на материнстві та розглядаються психосо-
ціальні та сексуальні аспекти сімейних від-
носин (основні гінекологічні захворювання, 
що знижують функції майбутнього мате-
ринства; сексуальність, кохання, шлюб; по-
няття про статеве виховання; оцінювання 
сімейних стосунків та їх вплив на здоров’я 
і розвиток дитини; психологічна та соціо-
логічна підготовка до материнства; запобі-
гання вагітності [13].

Звертаючи особливу увагу на охорону 
репродуктивного здоров’я дівчинки, «бо 
саме їй випала щаслива доля пізнання 
материнства, народження продовжувача 
роду», З. Шкіряк-Нижник та Е. Непочатова 
вважають корисним ґрунтовну профілак-
тичну роботу серед населення, яка дає 
«плідні результати і здатна значно знизити 
рівень тих порушень в організмі, що потім 
стають перепоною на шляху материнства» 
[13, с. 3]. Висвітлюються особливості ста-
тевого становлення, анатомічні та фізіоло-
гічні особливості організму жінки в її різні 
вікові періоди життя, умови здорової пове-
дінки, особистої гігієни, автори вважають 
за необхідне акцентувати увагу на значній 
психоемоційній і соматичній лабільності, 

вразливості та неврівноваженості дітей і 
підлітків. Важливе роз’яснення ролі фізич-
ної культури, рухової активності в правиль-
ному формуванні організму, психолого- 
емоційної врівноваженості для нормаль-
ного гормонального фону, ролі способу 
життя та характеру харчування здорової 
людини. Дівчат старших класів знайомлять 
із суттю дітонародження, з аргументами,  
що свідчать про шкідливість раннього 
статевого життя, про можливість захво-
рювання венеричними хворобами, з умо-
вами запобігання останнім, знайомлять 
з основними гінекологічними захворю-
ваннями, які значною мірою впливають на 
благополуччя материнства в майбутньому 
[13, с. 4].

За свідченням дослідників (Д. Ісаев, 
В. Каган, Д. Колесов, К. Кон, А. Хрипкова 
та ін.), багато педагогів, батьків уникають 
вживання такого поняття, як «стать», ніби-
то бачать у ньому щось аморальне. Вони 
перебувають у повному незнанні або ж 
у полоні забобонів у всьому, що стосуєть-
ся сфери міжстатевих відносин. «Однак 
пора, очевидно, усім тим, хто уникає слова 
«стать» і не бажає враховувати специфіч-
но статеві особливості хлопчиків і дівчаток, 
юнаків і дівчат у навчально-виховній роботі, 
звикнути до думки, що той факт, що люди 
не є безстатевою істотою, а, навпаки, на-
лежать до чоловічої або жіночої статі, що 
аж ніяк не дискредитує їх в очах оточення» 
[11, с. 198]. 

Оскільки із продовженням роду пов’яза-
ні вищі духовні цінності як окремої людини, 
так й людства загалом, то замовчування 
проблем статі, на думку науковців, є «різ-
новидом ханжества й обману і по суті під-
риваює саму ідею гармонійного виховання, 
в якому неприпустима проповідь аскетиз-
му» [3; 11, с. 203]. 

Вже в 90-х рр. ХХ ст. з’являються праці, 
в яких поруч із визначенням сутності по-
няття «стать», анатомо-фізіологічними та 
психологічними статевими відмінностями, 
велика увага приділяється питанням ви-
ховання в сексуальній сфері. Дослідник І. 
Петрище в роботі «Про статеве виховання 
дітей та підлітків» (1990 р.) пропонує такий 
перелік питань, що стосуються медико-пси-
хологічного, морального та сексуального 
аспектів статевого виховання: стать і ста-
теві відмінності; статеві ознаки; про інтимну 
чоловічу сферу; про інтимну жіночу сферу; 
особливості чоловічої й жіночої психіки; 
статеве дозрівання підлітків і юнацтва; ві-
кові гормональні спалахи; загальні питан-
ня статевого виховання; статеве виховання 
в загальній педагогічній системі; сім’я – го-
ловний вихователь морально-cтатевої по-
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ведінки; особливості статевого виховання 
дітей у різні вікові періоди; наслідки не-
правильного статевого виховання; раннє 
статеве життя; статеві збочення й статеві 
злочини; шкідливі звички [9].

Варта уваги перекладена література, 
яка також набула поширення в 60–90-х рр. 
ХХ ст. у вітчизняному освітньому просторі. 
Однією з таких книг є «Про хлопчиків і ді-
вчаток», написана А. Ячевським – відомим 
лікарем-сексологом – разом із педагогом 
В. Кобилецькою. Книга розповідає про про-
блеми підлітків, що вступають у доросле 
життя, і одразу стала популярною в Поль-
щі, була перекладена кількома мовами, зо-
крема російською [7].

Автори книги прагнуть знайти вирішення 
проблем, що постають перед хлопцями й 
дівчатами в період дозрівання – 12–14 ро-
ків, зазначають, що підлітки по-різному ре-
агують на ті зміни, які відбуваються з ними. 
Дівчата уважно придивляються до рис 
свого обличчя, оскільки власний зовніш-
ній вигляд стає їхньою основною турбо-
тою, а хлопці звертають увагу на розвиток 
власних м’язів, сили, яку нерідко пробують 
у бійках з однолітками. Але основне й та-
ємниче, підкреслюють автори, відбуваєть-
ся в мінливій психології дівчат і хлопців: їх 
турбують всякі переживання, часом зовсім 
даремні. 

Зауважимо, що композиція книги досить 
проста. Автори переходять послідовно від 
однієї проблеми, що постає перед підліт-
ком у процесі дозрівання, до іншої. Причо-
му ці переходи підпорядковуються природ-
ній логіці дорослішання й зміни в дозріванні 
й поведінці підлітків. Автори книги ведуть 
розмову про складні проблеми в прива-
бливій манері відвертої, довірливої бесіди, 
без зайвого теоретизування й моралі, до-
сить тактовно, у популярній та зрозумілій 
кожному підлітку формі незалежно від його 
підготовленості в питаннях сексу.

Отже, на думку фахівців, найбільш 
ефективно статеве виховання може бути 
здійснене в межах відповідних начальних 
програм у закладах освіти. Медико-педа-
гогічний аспект статеворольової соціаліза-
ції, статевого виховання вивчався багатьма 
педагогами, психологами, лікарями, часто 
в співаторстві, що показав аналіз відповід-
ної літератури 60–90-х рр. Однак в Україні 
досьогодні система таких заходів на за-
гальнодержавному рівні практично не на-
лагоджена. 

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Статеворольова соціалізація, статеве 
виховання та статева освіта дітей і підліт-
ків мають на меті гармонізацію психосек-
суального розвитку й формування особи-
стості. Зміст статевого виховання містить 
низку аспектів: медико-психологічний, со-
ціально-педагогічний, етичний, правовий, 
естетичний, господарсько-економічний, 
що в  комплексі виховує здорову й ціліс-
ну особистість жінки й чоловіка. Хлопці та 
дівчата в процесі дорослішання повинні 
адекватно усвідомлювати й переживати 
свої фізіологічні й психологічні особли-
вості відповідно до наявних у суспільстві 
соціальних і моральних норм, і завдяки 
цьому встановлювати оптимальні взаєми-
ни з людьми своєї та протилежної статі 
в усіх сферах життя (суспільне й вироб-
ниче життя, шлюб, батьківство, дозвільна 
діяльність тощо). 
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У статті визначаються культурологічні тенденції розвитку Києво-Могилянської академії в ХVІІ ст. 
через розкриття особливостей формування культурологічної науки тих часів, впливу Києво-Могилян-
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В статье раскрываются культурологические тенденции развития Киево-Могилянской академии 
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The article reveals the culturological tendencies of development of the Kiev-Mohyla Academy in the 
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Постановка проблеми. Актуальність 
дослідження зумовлюється зростанням 
зацікавлення української культурологічної 
науки власними витоками та джерелами 
розвитку. Багато науковців сьогодні звер-
таються до вивчення питань, пов’язаних 
із зародженням, становлененням та роз-
витком вітчизняної культурологічної думки, 
суспільно-економічних, політичних, культу-
рологічних, освітніх процесів тих часів, а 
також видатних персоналій минулого. Ці-
леспрямованого дослідження культуроло-
гічних тенденцій розвитку Києво-Могилян-
ської академії в ХVІІ ст. не проводилося.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – визначення культурологічних тенден-
цій розвитку Києво-Могилянської академії 
в ХVІІ ст. через розкриття особливостей 
формування культурологічної науки тих ча-
сів, дослідження впливу Києво-Могилян-
ської академії на становлення наукового 
знання, простеження руху прогресивної 

думки через твори видатних постатей та їх 
поширення на православні землі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На початку ХVІІ ст. на українських 
теренах помітні тенденції до розвитку за-
хідних гуманістичних ідей, спостерігається 
цікавість до натурфілософської проблема-
тики, логіки. Теологічні вчення все більше 
замінюються на пріоритет освіченості, розу-
му та доказовості. Приходить усвідомлення 
необхідності синтезу досягнень вітчизняної 
та європейської теоретичної думки. Це все 
можна важати однією з тенденцій у розвит-
ку першого вищого навчального закладу на 
території України.

Наступна тенденція пов’язана з діяль-
ністю й ідеями видатних постатей того 
часу. Серед них такі: Мелетій Смотриць-
кий – український мовознавець, праці якого 
вплинули на розвиток східнослов’янських 
мов. М. Смотрицький був автором унікаль-
ної «Граматики слов’янської» (1619 р.), 
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що систематизувала церковнослов’янську 
мову Йов Борецький, який був одним із ре-
дакторів та перекладачів із грецької цер-
ковнослов’янською богослужбової книги 
«Анфологіон». Автор «Протестації» захищав 
національно-релігійну самобутність і під-
креслював давню історію вітчизняного пра-
вослав’я, яке шанували князі київські, ли-
товські, а згодом і королі польські; Касіян 
Сакович – український письменник, куль-
турний діяч, філософ, здобув ґрунтовну 
освіту в Замойській академії та Краківсько-
му університеті, викладач і ректор Київської 
братської школи; Кирило Транквіліон-Став-
ровецький – братський учений, філософ, 
письменник, церковно-освітній діяч, вида-
вець-друкар. К. Транквіліон-Ставровецький 
став одним із перших представників напря-
му тогочасної духовної культури України, 
він відштовхувався від вітчизняної традиції, 
переосмислював здобутки західноєвро-
пейського Відродження, прокладав шлях 
до формування ренесансно-гуманістичних 
ідей в України; Хома Євлевич – останній 
ректор Київської братської школи, автор 
праці «Лабіринт, або заплутана дорога, де 
красна Мудрість з повильності своєї па-
нам могилянам і ще декому в заходах своїх 
подібному, коротшу і далеко кращу доро-
гу показує» [7, с. 513–530]. Сутність цього 
твору в прославленні мудрості, яка постає 
як персоніфікація філософії, наук і мисте-
цтва, на відміну від давньоруської традиції, 
де мудрість ототожнювалася з божою пре-
мудрістю.

Рівень духовної культури будь-якого 
народу визначається насамперед станом 
освіти та поширенням наукових знань у су-
спільстві. Розвиток їх в Україні в XVII ст. – 
яскраве свідчення духовного прогресу 
українського народу. У  ті часи існувала 
широка мережа початкових шкіл, народних 
училищ, гімназій та середніх спеціальних 
навчальних закладів (колегіумів). 

Колегіуми відігравали важливу роль 
у підвищенні освітнього рівня населення. 
Середні навчальні заклади готували служи-
телів релігійного культу, службовців дер-
жавних установ та учителів початкових кла-
сів. У колегіумах навчалися переважно діти 
старшин, духовенства, заможних міщан 
і козаків. У ті часи на українських землях 
створюються і братські школи. Вони віді-
грали велику роль у розвитку культуроло-
гічної думки. З їх появою відбувається роз-
квіт нового знання з різних галузей науки. 
І це є наступною тенденцією в розвитку ві-
домого вищого навчального закладу.

Велике значення для зміцнення пози-
цій Київського братства та розбудови його 
школи мала підтримка православного духо-

венства та козацтва. 1620 р. гетьман Петро 
Конашевич-Сагайдачний вступив у брат-
ство разом з усім запорізьким військом, 
став опікуном і меценатом братської шко-
ли, спонсорував будівництво першого хра-
му Братського монастиря – Богоявленської 
церкви із приділом Благовіщення. Цікавим 
є те, що 1622 р. спудеї школи вшанува-
ли пам’ять свого покровителя урочистими 
«Віршами на жалісний погреб», складеними 
спільно з керівником школи Касіяном Са-
ковичем [5]. 1629 р. діяльність Київського 
братства та братської школи («училища») 
була санкціонована грамотою польського 
короля Сигізмунда III Вази.

Новий етап формування української куль-
турологічної думки почався із заснуванням 
1632 р. Києво-Могилянської колегії. Саме 
цей навчальний заклад започаткував не 
тільки традицію української вищої освіти, а 
й традиції вітчизняної науки в її сучасному 
розумінні. Розвиток культурологічної думки 
в стінах Києво-Могилянської академії спри-
яв значному піднесенню натурфілософії, 
психології, права, історії культури і загалом 
підвищенню рівня теоретичного мислення. 

Там була вироблена струнка система ор-
ганізації навчання, яка за своїм змістом не 
поступалася навчальному процесу тодішніх 
університетів країн ЦентральноїЄвропи.

Важливою культурологічною тенденці-
єю розвитку Києво-Могилянської академії 
була наукова, літературна, викладацька 
діяльність відомих особистостей. До ви-
датних представників Києво-Могилянської 
наукової школи належать Йосип Кононо-
вич-Горбацький, Інокентій Гізель, Йоасаф 
Кроковський, Стефан Яворський, Георгій 
Кониський, Амвросій Дубневич, Георгій 
Щербацький, Іоаникій Галятовський, Лазар 
Барановський, Григорій Сковорода та бага-
то інших відомих діячів української культури.

Характерне відображення духовних по-
шуків цього часу можна знайти в працях іс-
торика й філософа Інокентія Гізеля, який до-
сліджував проблематику таких категорій, як 
«єдине», «істинне» та «добре». Він доводить, 
що поняття єдиного є мірою досконалості, 
а істинного та доброго – мірою оціненості.

Багато українських письменників та вче-
них, що виховувалися і здобули освіту в Ки-
ївській академії, переїхали до інших пра-
вославних земель і там працювали на ниві 
духовної культури. Серед них відомі діячі 
української культури і науки: Симеон По-
лоцький (1629–1680 рр.) – засновник у Мо-
скві Слов’яно-греко-латинської академії, 
учитель царських дітей; Данило Туптало 
(1651–1709 рр.) – визначний проповідник, 
з 1702 р. Ростовський митрополит; Стефан 
Яворський (1658–1722 рр.) – вихованець і 
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вчитель Києво-Могилянської академії, який 
1700 р. став митрополитом; Феофан Про-
копович (1681–1736 рр.) – викладач Киє-
во-Могилянської академії, з 1710 р. її рек-
тор, з переїздом до Москви – помічник Петра 
І в його реформаторській діяльності [3].

Києво-Могилянська академія дала ба-
гатоо освічених ієрархів – єпископів, ми-
трополитів, архимандритів, духовних пись-
менників. Серед них були й такі, що своїм 
праведним життям, духовністю, високим 
християнським благочестям, щиросердні-
стю, просвітницькими справами заслужи-
ти на визнання їх по смерті Святими Пра-
вославної церкви. Це Дмитро (Туптало), 
митрополит Ростовський, Іван (Максимо-
вич), митрополит Тобольський; Інокентій 
(Кульчицький), єпископ Іркутський, Іоасаф  
(Горленко), єпископ Білгородський, Фе-
одосій (Углицький), архієпископ Чернігів-
ський. Варто зазначити, що вони поширю-
вали православні цінності примирення та 
терпимості. 

За час існування Києво-Могилянської 
академії з її стін вийшли майже всі майбут-
ні гетьмани: Іван Виговський, Юрій Хмель-
ницький, Павло Тетеля, Іван Брюховецький, 
Петро Дорошенко, Іван Самойлович, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, 
Павло Полуботок, більшість полкової со-
тенної старшини, провідники Запорожжя – 
Кость Гордієнко, Іван Глоба, Володимир 
Сокальський і багато інших [2, с. 15].

За часів існування Київську академію на-
зивали на честь її благодійників. Крім Киє-
во-Могилянської, на честь Петра Могили, її 
називали Могило-Заборовською, на честь 
Рафаїла Заборовського [6, с. 63]. За часів 
гетьмана Івана Мазепи академію також нази-
вали Могилянсько-Мазепинською [6, с. 74].

Але особливо вшановувався за внесок 
у розбудову першого вищого навчального 
закладу в Україні істориками, філософами, 
педагогами Петро Могила.

Петро Могила, коли перебував на посаді 
архімандрита, згуртував довкола себе осві-
чених людей. Восени 1631 р. на території 
Києво-Печерської лаври він відкрив першу 
школу. Викладання в Лаврській школі ве-
лося латинською та польською мовами, і 
створювалася вона за зразком провідних 
шкіл того часу – єзуїтських колегій. Всього 
в ній навчалося понад сто учнів.

Петро Могила добре усвідомлював зна-
чення освіти в розвитку суспільства і праг-
нув заснувати в Києві такі школи, які від-
повідали б потребам часу і ні в чому не 
поступалися б подібним європейським 
навчальним закладам. Ще задовго до від-
криття школи, турбуючись про досвідчених 
викладачів, Петро Могила добирав здібних 

молодих людей і влансним коштом від-
правляв їх за кордон на навчання.

Проте шкільніс прави не давалися Петру 
Могилі легко. Спочатку печерсько-лаврські 
інки виступили проти надання школі примі-
щень. П. Могилі вдалося владнати цю про-
блему, але, як тільки розпочалося навчан-
ня, противники П. Могили стали вбачати в 
лаврській школі конкурента Київській брат-
ській школі. Київське братство та козацтво 
порушили питання про об’єднання Київської 
братської школи та лаврської. Їх підтримав 
і новий митрополит Ісая Копинський. Петро 
Могила погодився об’єднати лаврську шко-
лу із братською за умови, що буде охорон-
цем і опікуном об’єднаного закладу.

Петро Могила присвятив значну частину 
свого життя розвитку православного шкіль-
ництва й освіти в Україні.

Лаврську школу, об’єднану 1632 р. 
із братською, згодом було перетворено 
на Києво-Могилянську колегію. Це була 
перша вища православна школа в Східній 
Європі. Колегія була організована за зраз-
ками єзуїтських навчальних закладів. Сту-
денти вивчали тут три мови: грецьку, ла-
тинську і церковнослов’янську, студіювали 
богослов’я та світські науки. Серед випус-
кників цієї колегії було чимало представни-
ків еліти тогочасної України і Білорусії [5].

На утримання колегії і монастиря П. Мо-
гила записав дві лаврські волості і пода-
рував власне село Позняківку, крім того, 
надавав грошову допомогу як колегії, так і 
вчителям та учням. Петро Могила утриму-
вав колеrію матеріально: «<…> на кошт мо-
городинного майна <…> я постачав, поста-
чаю і дуже бажаю постачати за допомогою 
небесною до кінця мого життя школу кни-
гами, учителями, засобами до утримання 
бідних студентів <…>» [2, с. 372]. З огляду 
на швидке зростання кількості учнів 1634 р. 
відкрита філія колегії у Вінниці, яку пізніше 
перенесли до Гощі на Волинь, де вона про-
існувала до кінця XVII ст., а 1636 р. П. Мо-
гилою заснована колегія в Кременці. З іме-
нем Петра Могили пов’язане розгортання 
православної системи вищої і середньої 
освіти в Україні, яка копіювала католицькі 
школи, намагалася конкурувати з ними.

За кілька днів до смерті первосвяти-
тель склав духовний заповіт, в якому ого-
лосив Києво-Братську колегію першою 
спадкоємицею свого майна. Їй він заповів 
81 тис. злотих, все своє нерухоме майно, 
коштовності та бібліотеку. На той час Петро 
Могила мав одну з найбагатших бібліотек. 
У нійбули твори Сенеки, Горація, Цезаря, 
Цицерона, Макіавеллі, трактати Авіценни 
й ін. Поруч із богословською літературою 
сусідували польські хроніки, руські літопи-
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си, документальні збірники, хронографи. 
До його бібліотеки також увійшли книги, які 
свого часу заповів П. Могилі Іова Борецький.

Києво-Могилянська академія була пер-
шим вищим навчальним закладом і довгий 
час єдиним для всієї Східної православної 
Європи. Уже в 40-х рр. XVII ст. в Акаде-
мії навчається молодь із різних міст Росії, 
навіть із таких віддалених, як Чебоксари, 
Царицин, Тобольськ, Арзамас [3]. Серед 
росіян, що закінчили Академію в XVII ст., 
були: Порфирій Зеркальников, який ви-
конував дипломатичні доручення царя під 
час Визвольної війни, потім співробітничав 
з Є. Славинецьким у Москві; Каріон Істо-
мін, автор першого ілюстрованого росій-
ського «Букваря» й «Малої граматики; Ко-
нон Зотов, відомий військовий діяч, автор 
першої російської книги з техніки кора-
бельного управління; Б. Шереметьєв, спо-
движник Петра I, та ін. Їхнє ставлення до 
Академії висловив П. Зеркальников, який, 
коли від’їжджав до Москви, подарував свій 
будинок Академії «в ознаменование любви 
своей, за восприятие премудрости на том 
месте святом Киево-Могилянском». Зв’я-
зок його з Києвом на цьому не завершився. 
Ставши в Москві відомим купцем, П. Зер-
кальников привозив у Київ хутра, тканини, 
юфть, тульське залізо, «сермяжне» сукно, 
зброю. З Києва привозив багато книжок, 
виданих Києво-Печерською, Острозькою 
і Львівською друкарнями [2].

Отже, навчання в Києво-Могилянській 
академії молоді з різних міст Росії, Білору-
сі, яка надалі спадкувала знання, ідеї, саму 
атмосферу життя, також можна вважати 
культурологічною тенденцією в розвитку 
славетного українського вищого навчаль-
ного закладу.

Зародження вищої освіти в Україні на 
початку XVII ст. було закономірним виявом 
об’єктивного суспільно-політичного роз-
витку українського суспільства, піднесення 
культурно-національного руху, прагнення 
й волі свідомих громадян до відродження 
Української держави. Згуртування українців 
для захисту своїх соціальних і національних 
інтересів в умовах наступу шляхетсько- 
католицької Польщі зумовило виникнен-

ня братств, розгортання книгодрукування, 
заснування широкої мережі нових шкіл, які 
враховували вимоги свого часу. 

Основними культурологічними досягнен-
нями Києво-Могилянської академії були не 
тільки піднесений загальний рівень освіче-
ності українського народу, а й створення 
його церковної, світської інтелектуальної 
і мистецької еліти, того культурно-освіт-
нього середовища, в якому виникали твори 
науки, красного письменства, забезпечу-
валося їх подальше функціонування в су-
спільстві. 

Висновки із проведеного досліджен-
ня. У процесі роботи над статтею виявлено 
основні культурологічні тенденції розвит-
ку Києво-Могилянської академії в XVII ст.,  
доведено наявність сукупності різноманіт-
них історичних, соціальних, освітніх, а та-
кож демографічних складників, що впли-
нули на формування і подальший розвиток 
культурологічної науки в Україні. Усвідом-
лено детермінізм усіх тенденцій, що впли-
нули на формування культурологічного 
знання того часу.
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РОЗВИТОК ОСВІТИ В МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ ПОВІТІ ТАВРІЙСЬКОЇ  
ГУБЕРНІЇ ХVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ
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кафедри освіти та управління навчальним закладом 

Класичний приватний університет

У статті порушено проблему розвитку освіти в Мелітопольському повіті Таврійської губернії 
ХVIII ст.; висвітлено історичні аспекти зародження перших шкіл та організації освіти в запорізько-
му краї та організації перших земських, приходських шкіл, комерційного училища і жіночої гімназії; 
узагальнено наукові підходи щодо освіти та викладання конкретних предметів у тогочасних школах; 
окреслено принципи педагогічної освіти, покладені в основу розвитку освітньої сфери запорізького 
краю ХVIII ст. – ХІХ століть.

Ключові слова: земська школа, гімназія, комерційне училище, Мелітопольський повіт, народна осві-
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The article raises the problem of the development of education in the Melitopol district of the Tauride 
province of the eighteenth century; the historical aspects of the birth of the first schools and the organization 
of education in the Zaporizhzhya region and the organization of the first Zemsky, parish schools, commercial 
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teaching of specific subjects at the time schools; outlined the principles of pedagogical education, laid the 
foundation for the development of the educational sphere of the Zaporizhzhya region of the eighteenth 
century. – XIX centuries.
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Постановка проблеми. Вивчення істо-
рико-педагогічного досвіду освітнього руху 
в окремих регіонах України сприяє подаль-
шому розвитку методичних аспектів в істо-
рії педагогіки й оновленню сучасних кон-
цепцій розвитку освіти. Актуальність теми 
статті зумовлена необхідністю використан-
ня позитивного досвіду щодо організації 
освітньої діяльності в різні історичні періо-
ди розвитку держави. 

Постановка завдання. Мета статті – 
розкрити особливості розвитку освіти в 
Мелітопольському повіті Таврійської гу-
бернії ХVIII ст.; визначити принципи пе-
дагогічної освіти, покладені в основу роз-
витку освітньої сфери запорізького краю  
ХVIII ст. – ХІХ століть.

Виклад основного матеріалу. Меліто-
польський повіт виник у 1784 р. на терито-
рії приєднаних до Росії південних районів 
Приазов’я. Саме тоді на землі Мелітополь-
ського повіту почали заселятися нові пе-
реселенці (німці, албанці, болгари, чехи 

та представники інших народів), які несли 
із собою нові звичаї та культуру, що і спри-
яло зародженню освіти в цій місцевості [5].

На початку 1842 р. було засновано місто 
Мелітополь, яке стало центром мелітополь-
ського повіту. І саме це стало поштовхом 
для відкриття першого початкового учи-
лища для хлопчиків та дівчаток. В училищі 
діти могли розвиватися як інтелектуально, 
так і духовно.

У 1871р у Мелітопольському повіті з’яв-
ляється перше земське трикласне учили-
ще. Проте навчання було платним і доз-
волити його могла тільки заможна людини 
(на той час ціна навчання була 10 карбо-
ванців на рік). Хоча вчителі, які викладали 
в ньому, не мали навіть мінімальної педаго-
гічної освіти й ніколи не працювали з діть-
ми. Вчителями виступали відставні солда-
ти, чиновники, писарі. 

Подальшим кроком до розвитку освіти 
в Мелітопольському повіті був розвиток ка-
піталістичних відносин. Саме це й допомо-
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гло створенню в повіті середніх навчальних 
закладів. Одним із перших таких закладів, 
що було створено в цій місцевості, стало 
Мелітопольське реальне училище з двома 
відділами – основним та сільськогосподар-
ським – на базі п’ятого та шостого класів 
(1874 р). 

Кошти на існування училище виділяло 
державне казначейство мелітопольсько-
го повіту, тому вже учні могли навчати-
ся безкоштовно. У цей час таке навчання 
було надзвичайно рідкісним явищем навіть 
за гроші. Учні вже вивчали не тільки основ-
ні предмети, а ще і спеціальні. 

У цей період відкривається жіноча про-
гімназія з трьома класами та підготовчими 
відділеннями. Прогімназія була створена 
для дітей, які зовсім не володіли росій-
ською мовою. Проте вже в 1883 р. про-
гімназія була реорганізована в жіночу гім-
назію. У 1887 р. в гімназії відкривається 
п’ятий та шостий класи навчання. 

У XVI–XVII ст. на території Мелітополь-
щини з’являються релігійні школи [9, с. 20]. 
Надзвичайно вплинула на освіту в Меліто-
польському повіті релігія. Саме з діяльніс-
тю менонітів (релігійна секта) з Німеччи-
ни були створені перші приватні будинки 
навчання, в яких діти навчалися читанню, 
письму та релігії. Проте таке навчання міг 
собі дозволити не кожен, а ще особливості 
викладання релігії не влаштовували місце-
ву владу [4, с. 70]. 

Слід зазначити, що і болгарським гро-
мадам, що межували з Мелітопольським 
повітом, вдалося за допомогою повітових 
земств налагодити початкову освіту. На по-
чатку XX ст. в семи болгарських селах було 
навіть по два, а в Інзовці – три земських 
училища. За даними 1897 р., у болгар шко-
ли в середньому відвідували 852 хлопчики 
та £3% дівчаток (у різних колоніях ці цифри 
коливалися від 50% до 100% серед хлопчи-
ків та від 9% до 60% серед дівчаток). У той 
же час середній показник по Бердянсько-
му повіту становив відповідно 60% серед 
хлопчиків та 27% серед дівчаток. Таким чи-
ном, болгарські діти були повніше охоплені 
початковою освітою, ніж у цілому в краї [6].

Пізніше гімназію перетворено спочатку 
на семикласну, згодом – на восьмикласну 
[8]. Це була перша гімназія з восьми кла-
сами навчання, де учням окремо давалася 
початкова освіта. Учні мали можливість ви-
вчати закон Божий, педагогіку, дидактику, 
російську мову, словесність, математику, 
методику гігієни та інші предмета, що да-
вало можливість учням бути більше розви-
неними. Ще однією новизною в гімназії на 
той час стало те, що предмети мали як те-
оретичний, так і практичний характер, що є 

актуальним і сьогодні в методиці викладан-
ня навчальних дисциплін у загальноосвітніх 
школах.

Учителі, які вже викладали в гімназії 
та мали спеціальну освіту, також вико-
ристовувалася досвід Феодосійської та Се-
вастопольських гімназій, які на той час були 
еталоном у цій сфері. Особливістю для гім-
назії стало те, що дівчата могли обирати 
предмети, зокрема російську мову обира-
ли лише ті, кому вона була необхідною для 
майбутньої професії.

Обов’язковим для гімназії було відві-
дування занять, що теж враховувалося 
під час оцінювання дівчат. Для учениць, які 
навчалися у молодших класах, надавалися 
помічниці, які мали над ними «шефство» 
та допомагали дівчатам під час виконання 
завдань.

Наприкінці ХІХ–ХХ ст. можливість на осві-
ту в Мелітопольському повіті мали лише 
8% представників тогочасного населення. 
Освіту могли дозволити собі лише заможні, 
діти багатих селян, духівництва та інтелі-
генції; для інших шлях до освіти було за-
крито. Хоча на території Мелітопольського 
повіту вже існувало приходське училище, 
талмуд тора, реальне училище і жіноча гім-
назія, в яких навчалося близько двох тисяч 
учнів [10].

У 1907 р. в Мелітополі було відкрито при-
ватну жіночу гімназію О. Головкової. Хоча 
навчання в гімназії було дорогим, проте 
тогочасні поміщики не шкодували грошей 
на освіту своїх дітей. У гімназії працювали 
9 викладачів та декілька класних нагляда-
чок (виховательки).

Уже через 6 років у Мелітополі було збу-
довано нове приміщення для жіночої гімна-
зії, яка проіснувала до 1920 року [7, с. 33].

Напередодні 1917 р. в Мелітополі було 
відкрито комерційне училище та приватну 
школу Шитікова [1]. Проте свій відбиток 
залишила й революція, яка не дозволи-
ла довго існувати цим школам. У Меліто-
попольському повіті, так само, як і по всій 
тогочасній Росії, політика шкіл створюва-
лася за станово-класовим принципом. Діти 
«низького» походження не могли навчатися 
у середніх закладах, які були створені для 
«вищих» верств суспільства, це теж вплива-
ло на розвиток народної освіти. Саме тому 
рівень освіти населення Мелітопольського 
повіту був низьким.

Учені-краєзнавці, зокрема О. Алексєєв, 
В. Бойко, М. Сазонова, досліджували ви-
токи освіти в Мелітопольському повіті Тав-
рійської губернії, і звертають увагу на те, 
що на розвиток народної освіти та шкіл 
вплинула політика царського уряду й духів-
ництва. Ще один аспект, на чому наголо-
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шують дослідники, це – непідготовленість 
вчителів, які не мали освіти.

Як свідчать джерела, народний комісарі-
ат освіти УРСР почав здійснювати основне 
завдання в галузі освіти освітньої , спря-
моване на перетворення класового пану-
вання буржуазії на знарядя комуністично-
го переродження суспільства [11, с. 39]. 
Для здійснення цього завдання особливого 
значення набирав учитель, відданий Радян-
ській владі, здатний взяти активну участь 
в освіті не тільки молодого покоління, але 
й широких народних мас. Тому так гостро 
поряд з перевихованням дореволюційного 
вчительства стала потреба підготовки мо-
лодих учителів.

У грудні 1919 р. при Наркомосі було ство-
рено відділ єдиної трудової школи з під-
відділом підготовки шкільних працівників, 
а в березні 1920 р. скликано Першу Всеу-
країнську нараду з освіти. Необхідно було, 
насамперед, розробити систему народної 
освіти, а потім, відповідно, визначити й си-
стему педагогічних учбових закладів для 
підготовки вчителів і вихователів, без яких 
неможливо було здійснити всю систему 
народної освіти. Перша Всеукраїнська на-
рада й накреслила спочатку систему, або, 
як тоді називали, «схему» народної освіти 
в Україні, яка складалася з двох частин:  
соціального виховання дітей до 15 років; 
професійної освіти за галузями народного 
господарства. Питання вчителів на цій на-
раді ще не стояло [3, с. 40].

У серпні 1920 р. було скликано Другу 
Всеукраїнську нараду з освіти, яка оста-
точно затвердила систему народної освіти 
в Україні, що обговорювалася на Першої 
нараді, й накреслила систему педагогіч-
ної освіти для підготовки працівників со-
ціального виховання, яка включала дитя-
чий будинок, дитячий садок, клуб, школу, 
майданчик, колонію, котрі називалися осе-
редками соціального виховання. На Мелі-
топольщині, як і в умовах всієї України, де 
після громадянської війни та іноземної ін-
тервенції було дуже багато дітей-сиріт, про 
яких мала піклуватися держава, за основу 
виховання було взято дитячий будинок, що 
вважався найдосконалішою дитячою уста-
новою, де здійснювалося виховання дити-
ни не тільки в процесі навчання, а й усього 
її життя. Було встановлено школу-семи-
річку, яка складалася з двох концентрів –  
4+3 роки. Її створили як денний дитячий 
будинок, що поступово мав перерости 
в постійний [2, с. 34].

В основу педагогічної освіти було за-
кладено таки принципи: 1) система педа-
гогічної освіти є системою вищої; 2) ква-
ліфікація педагога-працівника – це вища 

кваліфікація і потребує вищої як загальної, 
так і педагогічної освіти; 3) вищі педагогіч-
ні навчальні заклади готують працівників 
освіти – організатора, методиста, який во-
лодіє всіма методами організації дитячого 
життя й педагогічної роботи з підлітками та 
дорослими; 4) вищі педагогічні навчальні 
заклади будуються за функціональною оз-
накою: вони повинні готувати працівників 
соціального виховання, професійної освіти. 

Висновки. Отже, поширення письмен-
ності на теренах колишнього Мелітополь-
ського повіту Таврійської губернії наприкін-
ці ХІХ – початку ХХ століть тісно пов’язано 
з виникненням перших елементарних шкіл 
в запорізькому краї, що було зумовлено 
діяльністю так званих «майстрів грамоти» 
(так у той час називали вчителів, вихідців 
з бідних верств населення, які заробляли 
на хліб навчанням дітей). Навчання в таких 
школах здійснювалося згідно з «Домостро-
єм», який орієнтував учителів на суворість 
у ставленні до дитини й на те, щоби вихо-
вувати в дітей покірність і послух.

Сучасне та майбутнє суспільства відтво-
рюються через його минуле. Тому оцінка 
соціальної пам’яті є актуальною та необхід-
ною для вирішення практичних завдань су-
спільства в контексті позитивної трансляції 
та продукування історичного досвіду мину-
лих поколінь і для формування світогляд-
них орієнтацій людей стосовно власної іс-
торії та культури. Це означає, що соціальна 
пам’ять є сферою інтелектуальної та духов-
ної спадщини, яка в перспективі спрямо-
вана на визначення соціально-культурного, 
ідеологічного, світоглядного, державниць-
кого потенціалу суспільства.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ У 1920–1940 РР.

Тичина І.В., аспірант кафедри педагогіки 
Житомирський державний університет імені Івана Франка

У статті виділені методологічні підходи до вивчення проблеми підготовки військових фахівців на 
території України (1920–1940 рр.) на трьох рівнях: філософському, загальнонауковому та конкретно- 
науковому. Обґрунтовано застосування та висвітлена сутність методологічних принципів даного дослі-
дження.

Ключові слова: військовий фахівець, військова підготовка, методологічний підхід, принцип, мето-
дологія.

В статье выделены методологические подходы к изучению проблемы подготовки военных специа-
листов на территории Украины (1920–1940 гг.) на трех уровнях: философском, общенаучном и конкрет-
но-научном. Обосновано применение и отображена сущность методологических принципов данного 
исследования.

Ключевые слова: военный специалист, военная подготовка, методологический подход, принцип, 
методология.

Tychyna I.V. METHODOLOGICAL APPROACHES AND PRINCIPLES TO THE PROBLEM OF MILI-
TARY SPECIALISTS TRAINING IN UKRAINE IN 1920–1940 YEARS

The article outlines methodological approaches to the problem of military specialists training on the territory 
of Ukraine (1920-1940) on three levels: philosophical, general scientific and specific scientific. The application 
and the essence of the methodological principles of this research is substantiated.

Key words: military specialist, military training, methodological approach, principle, methodology.

Постановка проблеми. Проведення 
наукових розвідок із метою відтворення іс-
торичного минулого організації підготовки 
військових фахівців на території України 
у 1920–1940 рр. вимагає концептуаль- 
ного підходу на основі певної методоло-
гії, застосування певних методів. Оскіль-
ки метод у найзагальнішому значенні – це 
певний спосіб дослідження якоїсь пробле-
ми чи завдання, тобто метод являє собою 
систему правил, принципів і прийомів 
підходу до вивчення явищ та закономір-
ностей розвитку природи, суспільства, 
мислення або практично перетворюючої 
діяльності людини [1]. Поняття методу 
ввели в науковий обіг стародавні греки, 
інтерпретуючи його як шлях дослідження, 
теорію, вчення, спосіб досягнення мети, 
вирішення конкретного завдання, сукуп-

ність прийомів чи операцій практично-
го або теоретичного освоєння дійсності. 
Так, загальновідомим є вислів англійсько-
го філософа XVII століття Ф. Бекона, який 
порівнював метод із ліхтарем, який освіт-
лює шлях вченому, вважаючи, що навіть 
кульгавий, який йде з ліхтарем по доро-
зі, випередить того, хто біжить у темряві 
по бездоріжжю [2]. 

Виклад основного матеріалу. Термін 
«методологія» грецького походження й оз-
начає вчення про метод або теорію методу. 
У широкому контексті методологія трак-
тується як сукупність загальних, насам-
перед світоглядних принципів, а також як 
вчення про методи пізнання, що обґрун-
товує вихідні принципи й способи їхнього 
конкретного використання в пізнавальній і 
практичній діяльності; у вузькому розумін-
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ні – як учення про методи наукового дослі-
дження [3, с. 21].

У структурі методологічного знання на 
сьогодні відомі різні класифікації методів на-
укового дослідження. Так, професор Н. Сей-
ко виокремлює такі рівні: філософський, 
або загальнонауковий, конкретно-науковий 
і технологічний (прикладний) [4, с. 203]. 
Професор В. Бенера, у свою чергу, виділяє 
чотирирівневу структуру методів досліджен-
ня, зокрема: фундаментальні, загальнонау-
кові, конкретно-наукові, конкретні методи, 
що використовуються для вирішення спеці-
альних завдань дослідження [3, с. 21]. 

Для розгляду дослідження підготовки 
військових фахівців досліджуваного періо-
ду за основу була взята структура мето-
дологічного знання, що відповідає трьом 
концептам: філософському, загальнонау-
ковому та конкретно-науковому.

У парадигмі історико-педагогічних дослі-
джень важливу методологічну роль відіграє 
філософія, що визначає загальну стра-
тегію основ пізнання. Як вказує Н. Гупан, 
традиційно методологічною основою істо-
рико-педагогічних і історіографічних дослі-
джень значною мірою залишається філосо-
фія [5]. Філософська, або фундаментальна, 
методологія – це вищий рівень методоло-
гії науки, що визначає загальну стратегію 
принципів пізнання особливостей явищ, 
процесів, сфер діяльності [6, с. 5].

На філософському рівні сутність мето-
дології військового історико-педагогічного 
дослідження полягає, перш за все, у вста-
новленні об’єктивного підходу до аналізу 
конкретного історичного матеріалу; його 
організації, об’єктивного відбору та осмис-
лення; класифікації безпосередньо об’єктів 
дослідження та визначення найбільш сут-
тєвих; виділення в історико-педагогічному 
матеріалі загального та конкретного; вияв-
лення і обґрунтування тенденції розвитку 
військово-педагогічної думки тощо. 

Обґрунтуванню проблеми підготовки 
військових фахівців у досліджуваний період 
сприяло застосування цивілізаційного під-
ходу, адже через призму вивчення тогочас-
ної цивілізації можливе усвідомлення тих чи 
інших перетворень та змін, що впливали на 
становлення та розвиток військової освіти 
досліджуваного періоду. Говорячи про ци-
вілізацію даного дослідження – це особли-
вий вид радянського суспільства, а саме 
військові фахівці, яких готували у військових 
навчальних закладах тогочасної України та 
на підготовку яких впливали: географічне 
середовище (військові навчальні заклади 
на території тогочасної України – значну 
увагу приділяли підготовці україномовних 
воїнів), економіка (низький рівень фінансу-

вання військових шкіл, як один з наслідків 
національно-визвольної війни), духовні цін-
ності (ідеологія радянського уряду вихову-
вала військових фахівців у дусі відданості 
Радянському союзу та партії), політична 
система, соціальна організація (Головне 
управління військових навчальних закладів, 
військовий навчальний заклад) тощо.

 У дослідженні даної проблеми цивілі-
заційний підхід використовується, в першу 
чергу, під час визначенні ролі Радянського 
союзу в розробці концептуальних основ ви-
ховання курсантів у військових навчальних 
закладах досліджуваного періоду та визна-
чення рушійних сил даного процесу.

Окрім того, застосовуючи цивілізаційний 
підхід в аналізі історіографічних джерел та 
публікацій, забезпечується цілісне сприй-
няття відображеної в них дійсності. Аналі-
зуючи різні історичні аспекти зазначеної 
проблеми, здебільшого акцентується ува-
га на конкретному суб’єкті – військовому 
фахівці, який слугує головним носієм вій-
ськової підготовки, військової дисципліни 
та правопорядку в Збройних Силах. 

До другого концепту методологічних 
знань – рівня загальнонаукової методоло-
гії – належать загальнотеоретичні підходи, 
що є визначальними засадами певного кола 
наукових галузей. Одним із них є системний 
підхід, який вимагає досліджувати будь-яке 
історико-педагогічне явище як системне 
утворення, виділяючи ознаки системи: на-
явність сукупних елементів, кожен з яких є 
мінімальною одиницею, що має межу по-
дільності в рамках цієї системи; наявність 
певних зв’язків і відношень між елемента-
ми системи; функціонування системи та її 
властивості зумовлені її структурною спе-
цифікою; наявність у системі певного рівня 
цілісності, тобто внутрішніх інтегративних 
якостей, що виникають унаслідок взаємо-
дії її елементів; наявність спільної струк-
тури, яка об’єднує всі елементи системи 
й забезпечує повноту названих елементів 
та узгодженість усіх їхніх функцій; наявність 
зв’язків з іншими системами; цілеспрямо-
ваність системи на вирішення якоїсь про-
блеми [7, с. 27–34].

Загальнонаукова методологія під-
готовки військових фахівців в Україні  
у 1920–1940-х рр., представлена систем-
ним підходом, відображає загальний зв’я-
зок та взаємозумовленість явищ та проце-
сів, що відбувалися в період становлення 
та розвитку військової освіти в міжвоєнний 
період. Під системою, в першу чергу, ро-
зуміється військова освіта досліджуваного 
періоду та безпосередньо процес військо-
вої підготовки, а до елементів цієї систе-
ми відносяться: державні керівники СРСР, 
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Головне управління військовими навчаль-
ними закладами, керівний склад військових 
начальних закладів, командний та виклада-
цький склад, особистість (військовий фа-
хівець або курсант), тогочасне соціальне, 
освітнє й політичне середовище, в якому 
формувалася система військової освіти. 
Саме тому системний підхід передбачає 
безперервний перехід від загального до 
часткового, в основі якого лежить істинна 
мета; дозволяє розглядати педагогічний 
процес із точки зору його структури, змі-
сту, функцій, сукупності методів та засобів, 
системних зв’язків [8, с. 281].

Ще одним загальнонауковим підходом 
є герменевтичний, застосований для оп-
рацювання наукових джерел, публікацій, 
праць видатних педагогів та архівних дже-
рел. Герменевтика – це теорія та практика 
інтерпретації мовленнєвих творів, пред-
ставлених знаками, символами і текстами, 
та наука про розуміння смислу мовленнє-
вих творів; мистецтво тлумачення, спрямо-
ване на виявлення істинного смислу тексту; 
важливий ресурс формування мовної осо-
бистості, яка володіє здатністю виклада-
ти свої думки в усній чи письмовій формі  
[9, с. 142]. 

У герменевтичному підході розуміння 
тексту передбачає розкриття його смис-
лів, які не виражені експліцитно, та рух від 
розуміння частин до прогнозування змісту 
в цілому і навпаки – від розуміння цілого 
до усвідомлення змісту частин. Працюючи 
з текстом, кожен інтерпретує його по-своє-
му, добудовує його, проектує на реальну 
дійсність, додаючи власне бачення і сприй-
няття, тобто народжує новий текст як об’єкт 
герменевтики.

До третього методологічного концепту 
педагогіки – рівня конкретної наукової ме-
тодології – належать інтернаукові знання 
всього комплексу наук про людину. Кон-
кретно-наукова методологія – це сукупність 
ідей або специфічних методів певної нау-
ки, які є базою для вирішення конкретної 
дослідної проблеми; це наукові концепції, 
на які спирається певний дослідник. Рівень 
конкретно-наукової методології передба-
чає звернення до загальновизнаних кон-
цепцій провідних учених і визнаних у певній 
галузі науки дослідників [6, с. 18].

Для дослідження підготовки військових 
фахівців в Україні (1920–1940 рр.) нами 
були застосовані історико-хронологіний 
та історико-ретроспективний методи. 

У свою чергу, історико-хронологічний 
метод полягає в тому, що події та явища 
історичного процесу у всій їх конкретно-
сті та різноманітності відображаються чіт-
ко в часовій (хронологічній) послідовності. 

Цей метод дозволяє відтворити процес 
розвитку з його єдиними, специфічними та 
загальними рисами, встановити взаємо-
зв’язки між явищами та процесами, що від-
буваються в один і той самий період на різ-
них територіях [10]. 

У межах історично-хронологічного мето-
ду виділяємо основні етапи становлення та 
розвитку системи підготовки військових фа-
хівців на території України у 1920-1940 ро- 
ках на засадах інституційного підходу, вра-
ховуючи особливості становлення та роз-
витку військових навчальних закладів від 
короткострокових військових курсів до ши-
рокої мережі військових навчальних закла-
дів в умовах впливу суспільно-політичних, 
економічних чинників та реформ у РСЧА. 

Застосування історико-ретроспективно-
го підхіду дозволяє розкрити сутність явищ 
і значення минулого з певної історичної 
дистанції, коли вже в тій чи іншій мірі ви-
явилися історичні результати відповідної 
діяльності в минулому. Це дозволяє краще 
зрозуміти об’єктивну значущість і дати їй 
більш глибоку оцінку. Важливість даного 
підходу полягає в міждисциплінарності іс-
торико-педагогічного аналізу становлення 
та розвитку підготовки військових фахівців 
у військових навчальних закладах Україні 
в 1920–1940 роках. Досліджуючи певний 
період часу, ми можемо одержати значну 
і різноманітну інформацію про умови поя-
ви історико-педагогічного явища, ступеня 
впливу на нього ідеологічних поглядів і по-
літичних змін.

Окрім того, в дослідженні історико-ре-
троспективний підхід використовується для 
здійснення аналізу історико-педагогічної, 
історичної, публіцистичної та архівної дже-
рельної бази проблеми підготовки військо-
вих фахівців в Україні у міжвоєнний період. 
Окрім того, визначне місце займає ретро-
спективний розгляд теоретичних положень, 
висунутих видатними представниками ві-
тчизняної громадської думки, державни-
ми і військовими діячами про підготовку 
військових фахівців, військову дисципліну і 
правопорядок в армії.

Дійсно важливу роль у методології про-
веденого дослідження відіграють його 
принципи. У сучасній історико-педагогіч-
ній науці основними принципами є: нау-
ковість, історизм, об’єктивність, детер-
мінізм. У педагогів, які вивчають історію 
освіти, не викликає суперечок лише один 
принцип історизму. Інші принципи залиша-
ються дискусійними. Так, О. Адаменко ви-
діляє такі методологічні принципи історико- 
педагогічного дослідження: принцип об’єк-
тивності; принцип можливості відтворення; 
принцип поєднання цілісного та аспектно-
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го; принцип руху від опису до пояснення; 
етичний принцип; принцип історико-часо-
вої корекції; принцип науково-дослідниць-
кої ексклюзивності; принцип голографічно-
сті дослідження [11].

Враховуючи, що наше дослідження 
містить в собі історичний компонент, його 
методологічна основа базується на прин-
ципі історизму. 

Основним у принципі історизму є підхід 
до кожного пізнавального предмету (дійс-
ності) з усвідомленням того, що він розви-
вається. Принцип історизму вимагає роз-
гляду всіх суспільних явищ, подій, процесів 
у послідовності і відповідності з конкрет-
но-історичними умовами, обставинами, 
у взаємозв’язку і взаємообумовленості, в їх 
розвитку і зміні та розглядати подію чи осо-
бу в цілому поточному відрізку часу, а не 
лише в один момент. Окрім того, для пов-
ного визначення принципу історизму недо-
статньо розглядати сучасне очима мину-
лого та думати, що минуле дає можливість 
зрозуміти сучасне. Усвідомлюючи істо-
ризм, треба враховувати зворотній рух піз-
навальної наукової думки. Тобто не тільки 
сучасне пізнається з погляду минулого, але 
й минуле пізнається з точки зору сучасно-
го. Тож пізнавальна наукова думка повинна 
рухатись від минулого до сучасного й від 
сучасного до минулого [12, с  100–108].

Принцип історизму передбачає вивчен-
ня явищ, пов’язаних із підготовкою військо-
вих фахівців у процесі їх виникнення, ста-
новлення і розвитку, розгляд педагогічних 
явищ стосовно конкретної історичної до-
сліджуваної епохи, соціально-економічних 
особливостей цієї епохи, що детермінують 
зміст, методи і організацію навчально- 
виховного процесу. Теорія та практика 
підготовки військових фахівців у широко-
му розумінні цього поняття постійно зна-
ходилася та й зараз знаходиться в певній 
залежності від історичних, політичних змін 
у державі, загальнокультурного та науко-
вого прогресу. У результаті перед нами 
стоїть завдання дослідити, як саме прово-
дилася підготовка військових фахівців, як 
змінювались зміст, методи, засоби та орга-
нізація підготовки протягом 1920–1940 рр.  
під впливом соціальних, політичних, еко-
номічних, військових умов, під впливом 
розвитку та досягнень науки та техніки. 
Реалізація принципу історизму дозволяє 
виявити тенденції історичного проце-
су, сформулювати уроки та рекомендації 
практичного характеру.

Невід’ємним принципом історико- 
педагогічного дослідження підготовки вій-
ськових фахівців в Україні (1920–1940 рр.) 
слугує принцип об’єктивності. Принцип 

об’єктивності вимагає наукового обґрун-
тування вихідних положень, застосування 
чіткої логіки та сучасних технологій дослі-
дження, виключення суб’єктивізму, упере-
дженості в підборі джерел й оцінці історич-
них фактів.

Під час проведення історико-педагогіч-
ного дослідження встановленню об’єктив-
ності перешкоджає ряд факторів: людський 
фактор; спроба встановлення факту без 
спроб довести його існування; сприйняття 
фактів на віру; інформація, що носить без-
сумнівний характер, але вимагає значних 
витрат часу на її перевірку; поділ фактів на 
«чорне» та «біле»; непорушність усталених, 
достовірних стереотипів в уяві людей тощо. 
У цілому об’єктивність дослідника перед-
бачає неупереджене ставлення до фактів 
(подій) і їх інтерпретації між минулим, сьо-
годенням і майбутнім. 

Принцип об’єктивності особливо важли-
вий для нашого дослідження, оскільки ви-
світлення радянського минулого, діяльності 
Головного управління військових навчаль-
них закладів, рішень правлячої партії та її 
керівників, функціонування військових на-
вчальних закладів, минулого нашої держав, 
зокрема, та багатьох інших історичних фак-
тів вимагає вивчення історичних джерел, 
займаючи нейтральну позицію та ставля-
чись неупереджено до літератури безпосе-
редньо агітаційного характеру, враховуючи 
негативне ставлення сьогодення до радян-
ської доби. 

Значення принципу єдності логічно-
го й історичного в історико-педагогічному 
дослідженні досліджували О. Сухомлин-
ська, Л. Ваховський, Г. Корнетов та інші. 
Як вважає Л. Ваховський, для проведення 
історичного дослідження певного педаго-
гічного явища необхідно рухатись від теорії 
до історії, тобто дивитися на історико-пе-
дагогічне явище крізь призму сучасної пе-
дагогічної науки [13, с. 9–17]. 

Принцип єдності логічного й історичного 
в дослідженні професійної підготовки вій-
ськових фахівців в Україні (1920–1940 рр.) 
застосовується таким чином: відтворення 
даного педагогічного явища з точки зору 
історії характеризується тим, що потрібно 
стежити за змінами та поворотами історії. 
Йти за реальною історією – означає умін-
ня зрозуміти не лише сутність закономір-
них зв’язків цього процесу, але й форму їх 
вияву [14]. Однак представляючи історію 
підготовки військових фахівців у досліджу-
ваний період, необхідно дотримуватись ло-
гіки викладу матеріалу, враховуючи розви-
ток суспільства, його відображення в теорії 
педагогіки та освітньому процесі військо-
вих навчальних закладів, етапи розвитку 
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військової освіти та враховувати сучасний 
стан підготовки військових фахівців.

Застосування принципу історико-часо-
вої корекції в даному дослідженні перед-
бачає обов’язкове врахування тих історич-
них обставин, в яких розвивався освітній 
процес. Для об’єктивного відображення 
підготовки військових фахівців у Радян-
ській Україні в міжвоєнний період, а саме: 
обґрунтування основних етапів розвитку 
системи підготовки військових фахівців; 
висвітлення змісту, методів, форм та ор-
ганізації підготовки, що проводилася у вій-
ськових навчальних закладах – необхідно 
враховувати значні зміни та перетворення 
у військовій освіті, поступову реорганіза-
цію (з військових курсів до військових шкіл, 
а далі військові училища та академії), що 
висували нові вимоги до організації на-
вчально-виховного процесу, вступників і 
професорсько-викладацького складу та 
безпосередньо впливали й на організацію 
навчання військових фахівців. Отже, вій-
ськова підготовка видозмінювалася відпо-
відно до інституційних реформувань, полі-
тичних та економічних чинників. 

Принцип науковості передбачає досто-
вірний аналіз, розкриття причинно-наслід-
кових зв’язків явищ, процесів, подій, які 
безпосередньо пов’язані з організацією 
підготовки військових фахівців досліджува-
ного періоду та висвітлені в наукових пра-
цях, архівних джерелах, навчальних планах, 
програмах, підручниках тощо. Розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків професій-
ної підготовки військових фахівців в Укра-
їні міжвоєнного періоду та сучасного стану 
підготовки військових фахівців дає можли-
вість визначити та обґрунтувати перспек-
тиви професійної підготовки військових 
фахівців.

Висновки. Підсумовуючи методологічні 
основи підготовки військових фахівців на 
території тогочасної Україні, можемо за-
значити, що вони мають полідисциплінар-
ний характер, оскільки кожен із підходів 
(цивілізаційний, системний, герменевтич-
ний, історико-хронологіний, історико-ре-
троспективний) та принципів (історизму, 
об’єктивності, науковості, єдності логічно-
го й історичного, історико-часової корекції) 
не виключають дію один одного, а взаємо-
доповнюють. 
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ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
СЛУХУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ
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У статті висвітлено проблему формування географічних понять на основі підвищення якості знань 
учнів та їхнє велике значення під час вивчення шкільного курсу «Географія». Розкрито ефективність 
використання показників (характеристик), які впливають на формування нового поняття (правильність 
(адекватність), повнота, усвідомленість, системність і дієвість знань) та розкрито їхню значущість під 
час формування нового географічного поняття. Підкреслено роль пізнавальної діяльності, у якій по-
єднуються та взаємодіють всі ланки процесу – сприймання, осмислення, закріплення та застосування. 
Враховано своєрідність засвоєння знань учнями з порушеннями слуху, що значною мірою впливає на 
формування нових географічних понять.

Ключові слова: поняття, сурдопедагог, учні з порушеннями слуху, якість знань.

В статье освещена проблема формирования географических понятий на основе повышения каче-
ства знаний учащихся и их большое значение при изучении школьного курса «География». Раскрыта 
эффективность использования показателей (характеристик), которые влияют на формирование нового 
понятия (правильность (адекватность), полнота, осознанность, системность и действенность знаний) и 
раскрыто их значимость при формировании нового географического понятия. Подчеркнута роль позна-
вательной деятельности, в которой сочетаются и взаимодействуют все звенья процесса – восприятие, 
осмысление, закрепление и применение. Учтено своеобразие усвоения знаний учениками с нарушени-
ями слуха, что в значительной мере влияет на формирование новых географических понятий.

Ключевые слова: понятия, качество знаний, сурдопедагог, ученики с нарушениями слуха.

Burlaka O.V. THE PROBLEM OF ENHANCING THE QUALITY OF KNOWLEDGE IN PRACTICES 
WITH HUMAN RISKS ON THE BASIS OF THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS

The article deals with the problem of the formation of geographical concepts on the basis of improving the 
quality of knowledge of students and their great importance during the study of the school course “Geography”. 
The efficiency of using indicators (characteristics) that influence the formation of a new concept (correctness 
(adequacy), completeness, awareness, systemicity and validity of knowledge) is revealed and their significance 
is revealed during the formation of a new geographical concept. The role of cognitive activity in which all the 
parts of the process are interconnected and interact – perception, comprehension, consolidation and application 
are emphasized. It is given the peculiarity of learning knowledge of students with hearing impairments, which 
greatly affects the formation of new geographical concepts.

Key words: concepts, quality of knowledge, students with hearing impairments, surd pedagogues.

СЕКЦІЯ 2 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Постановка проблеми. Навчальний 
предмет «Географія» у спеціальних загаль-
ноосвітніх навчальних закладах вчить шко-
лярів із порушеннями слуху бачити еколо-
гічні проблеми людства, розрізняти корисні 
та шкідливі природничо-наукові відкриття, 
шукати шляхи вирішення глобальних про-
блем людства та своєї держави, берегти 
природу та примножувати її багатства.

Важливу роль у вивченні шкільної гео-
графії відіграють нові географічні поняття, 
які розширюють кругозір школярів, збага-
чують їхній словниковий запас і розвивають 

зв’язне мовлення під час відповідей на за-
питання.

Розглядаючи проблему підвищення яко-
сті знань в учнів із порушеннями слуху, на 
основі якої відбувається формування гео-
графічних понять, важливо брати до уваги 
особливості розвитку самих школярів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У дослідженнях видатних учених Дяч-
кова А. та Зикова С. підкреслюється важ-
ливість забезпечення компенсаторного 
шляху школяра з порушеннями слуху пси-
хофізичного розвитку та рівняння на його 
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здорові сили. Це спричинило до того, що 
в науковій літературі зазначається, що пе-
дагогічна робота з учнями з порушеннями 
слуху спрямовується передусім на розви-
ток мови, слухового сприймання, читання 
з губ, використання на уроках УЖМ і КЖм, 
збагачення словникового запасу школярів 
новими словами тощо.

Аналіз спеціальної літератури показав, 
що навчанням учнів із порушеннями слу-
ху займалося багато науковців, зокрема 
такі: Боскіс Р., Дячков А., Засенко В., За-
сенко Н., Зиков С., Шеремет М., Шиф Ж., 
Ярмаченко М. та інші вчені. У своїх працях 
вони наголошували на важливості засвоєн-
ня учнями нових знань і вмінь, збагаченні 
словникового запасу, розвитку зв’язного 
мовлення школяра з порушеннями слуху та 
швидкій його інтеграції в суспільство.

У дослідженнях Ісаєнка Л., Перротте А., 
Скаткіна М, Ягодовського К. та інших нау-
ковців підкреслюється важливість викори-
стання усного й писемного мовлення та за-
стосування набутих знань під час виконання 
різноманітних письмових та усних вправ.

Проведена організаційно-методична ро-
бота науковцями Боскіс Р., Власовою Т., 
Нейманом Л., Рау Ф. та іншими зі створен-
ня системи розвитку слухового сприйман-
ня в учнів із порушеннями слуху, де розви-
ток і використання слухового сприймання 
розглядалися як компоненти формування 
словесної мови таких школярів на основі 
використання індивідуальної звукопідсилю-
ючої апаратури, сприяла підвищенню яко-
сті набутих знань.

Значний внесок у впровадження відпо-
відних методик, інноваційних технологій, 
методів, форм навчання означеної категорії 
учнів був зроблений сучасними українськи-
ми вченими (Адамюк Н., Воробель Г., Дро-
бот О., Замша А., Засенко В., Зборовська 
Н., Кульбіда С., Литовченко С., Таранченко 
О., Федоренко О. та інші), що вплинуло на 
якість навчального процесу в спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах.

Постановка завдання. Дослідити про-
блему підвищення якості знань в учнів із 
порушеннями слуху на основі формування 
географічних понять.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування географічних понять 
в учнів із порушеннями слуху – складний і 
тривалий процес, який вимагає певних зу-
силь як із боку вчителя, так і з боку школя-
рів. Труднощі сприймання нового матеріа-
лу, неякісне або неправильне усвідомлення 
нового поняття та неможливість викори-
стання його в практичній діяльності змушує 
з’ясовувати проблему підвищення якості 
знань учнів із порушеннями слуху. Відомий 

учений Лернер І. у своїх працях зазначав, 
що повнота знань учнів характеризує ре-
зультат відтворення вивчених школярем 
властивостей об’єктів, які необхідні для по-
яснення та використання нового поняття.

Ефективність освітнього процесу в спе-
ціальній загальноосвітній школі для учнів із 
порушеннями слуху залежить від таких по-
казників (характеристик), які впливають на 
формування нового поняття. До них нале-
жать такі: правильність (адекватність), пов-
нота, усвідомленість, системність і дієвість 
знань. На їхній основі відбувається чітке та 
глибоке формування нового географічного 
поняття в учнів і вільне застосування його 
в практичній діяльності самими школярами.

Правильність – це чітке відтворення учня-
ми змісту географічного поняття відповідно 
до шкільної програми. У процесі навчання 
учнів із порушеннями слуху створюються 
умови для формування в них правильних 
понять [10, с. 384].

Повнота знань визначається кількістю 
засвоєних елементів знань, які стосуються 
нового об’єкта чи явища природи, визна-
ного на основі шкільної програми (Паль-
чевський С.).

Усвідомленість – це якість, що є осново-
положною для судження про те, наскільки 
широко та ґрунтовно відбулося опанування 
певними знаннями самим учнем із пору-
шеннями слуху, й завдяки цьому визнача-
ється його поведінка та дії. Усвідомленість 
чітко визначає, наскільки навчальний мате-
ріал пройшов крізь свідомість школяра та 
наскільки він володіє отриманою інформа-
цією (Лернер І., Морозова Н., Розанова Т., 
Синьов В., Соловйов І.).

Сутність системності знань трактується 
науковцями по-різному. Наприклад, Гри-
гор’єва З. та Кузнєцов А. стверджують, що 
системність – це якість знань, яка перед-
бачає усвідомлення учнем певних знань 
у структурі наукової теорії [12, с. 176]. 
У ґрунтовних працях Назарової Н. ствер-
джувалась така думка, що системність 
знань передбачає вивчення певного об’єк-
та, який складається із взаємопов’язаних 
між собою елементів [9, с. 18]. Отож можна 
стверджувати, що системність – це якість 
знань, яка передбачає наявність в учнів ці-
лісного уявлення про цей об’єкт та єдність 
усіх його взаємопов’язаних елементів.

Важливість дієвості знань в учнів поля-
гає у свідомому оперуванні ними в різних 
життєвих ситуаціях і використанні отри-
маних знань для одержання нових умінь 
і практичних навичок [8, с. 615]. Важливу 
роль у засвоєнні якісних знань і форму-
ванні певних географічних понять в учнів 
із порушеннями слуху відіграє пізнавальна 
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діяльність. У процесі засвоєння нового ма-
теріалу окремі ланки пізнавальної діяльно-
сті – сприймання, осмислення, закріплен-
ня та застосування в практичній діяльності 
самими школярами тісно взаємодіють між 
собою, що забезпечує якісне отримання 
знань.

Сприймання нового матеріалу учнями 
з порушеннями слуху є початком у процесі 
засвоєння нових знань і формування гео-
графічних понять. Порушення функції слу-
хового аналізатора обмежує можливості 
сприймання учнями з порушеннями слуху 
шкільного матеріалу, що призводить до 
спотвореного та неправильного розуміння 
нової теми (Гозова А., Розанова Т., Тигра-
нова Л., Шиф Ж.). Завдяки опорі на збере-
жені аналізатори, за допомогою яких від-
бувається сприймання нового матеріалу, 
учні отримують інформацію від вчителя та 
усвідомлено її засвоюють (Виготський Л.). 
Процес усвідомленого сприймання учнями 
з порушеннями слуху шкільного матеріа-
лу відбувається під керівництвом вчителя 
та формує в них нове поняття [11, с. 198].

Важливе місце у процесі засвоєння но-
вого шкільного матеріалу посідає осмис-
лення. Елементи осмислення нової теми 
містяться вже в самому сприйманні, коли 
відбувається розуміння загального змісту. 
Осмислення нового матеріалу учнями з по-
рушеннями слуху посідає важливе місце 
в навчальному процесі та допомагає фор-
мувати нові поняття про об’єкти чи явища 
природи на основі аналізу й синтезу фак-
тичного матеріалу, правильного відбору 
істотних ознак вивчаючого об’єкта та пе-
реходу від фактів до узагальнення знань 
школярів із певної теми шкільної програми 
(Речицька О.).

Видатний сурдопедагог Дьячков А. у сво-
їх дослідженнях стверджував, що недороз-
винення словесно-логічного мислення в уч-
нів із порушеннями слуху призводить до не 
досить глибокого засвоєння ними нового 
навчального матеріалу. Беручи до уваги ці 
недоліки, вчитель на своїх уроках зобов’я-
заний керувати процесом осмислення та 
враховувати, що кожне нове поняття повин-
но бути обов’язково узагальненим, але при 
цьому має містити безліч конкретного. Ве-
лика увага має звертатися на формування 
активного та пасивного словника школяра 
з метою подальшого його включення в на-
вчальний процес і широко використовува-
тися прийоми порівняння, виділення спіль-
них чи відмінних ознак в об’єктах чи явищах 
природи, складання характеристики на цей 
об’єкт тощо (Речицька О., Туджанова К.).

Закріплення нового матеріалу школяра-
ми з порушеннями слуху пов’язано з осо-

бливостями розвитку та функціонуванням 
людської пам’яті й спрямовано на запам’я-
товування нового навчального матеріалу. 
Запам’ятовування учнями з порушеннями 
слуху певної теми, яке засноване на усві-
домленні та розумінні, істотно відрізняється 
від механічного запам’ятовування велики-
ми перевагами: повнотою, точністю, міцні-
стю, швидкістю та здатністю застосовувати 
їх у практичній діяльності. На думку видат-
них учених Блонського П., Виготського Л. і 
Занкова Л., людська пам’ять розвивається 
шляхом опосередкованого запам’ятовуван-
ня. Наукові праці сурдопедагогів Розано-
вої Т., Соловйова І., Шиф Ж. та Яшкова Н. 
свідчать про своєрідність розвитку пам’яті 
учнів із порушеннями слуху та розкривають 
особливості довільного та мимовільного 
запам’ятовування такими школярами ново-
го навчального матеріалу.

Дослідження останніх років ученими 
Богдановою Т. та Речицькою О. спрямова-
ні на ефективне запам’ятовування учнями 
нового матеріалу з певної теми за допо-
могою різноманітних наочних і вербаль-
них прийомів. До таких прийомів належать 
картинки, частини тексту, картки із запи-
таннями тощо. Успіх закріплення, на думку 
вчених, залежить від установки на сприй-
мання інформації, установки на міцне  
запам’ятовування, неодноразове повто-
рення нового матеріалу. Тож ці дії сприя-
ють якісному закріпленню та подальшому 
застосуванню нової інформації в практич-
ній діяльності самими учнями з порушен-
нями слуху.

Активне використання набутих знань 
у різних життєвих ситуаціях і в практичній 
діяльності розглядається в дидактиці як 
етап їх застосування. Застосування знань 
на практиці вимагає від учнів із порушен-
нями слуху посиленої розумової активнос-
ті. Ефективність застосування отриманих 
знань школярами спеціальних загальноос-
вітніх навчальних закладів певною мірою 
залежить від розвитку словесно-логічного 
мислення та повноцінної словесної мови 
(Речицька О.).

Усе вищезазначене дає змогу зробити 
висновок, що засвоєння знань учнями з по-
рушеннями слуху є процесом пізнавальної 
діяльності, у якій поєднуються та взаємо-
діють усі ланки – сприймання, осмислен-
ня, закріплення та застосування. До того ж 
учителю необхідно зважати на своєрідність 
засвоєння знань учнями, що значною мі-
рою впливає на формування нових геогра-
фічних понять (Речицька О.).

Наприклад, вивчення літературних 
джерел показало, що проблема підви-
щення якостей знань в учнів із порушен- 
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нями слуху спеціальної загальноосвітньої 
школи розглядається переважно у пла-
ні загальної проблеми корекції розвитку 
школяра, а саме підвищення корекційної 
ролі навчання щодо його особистісного 
розвитку. У зв’язку з цим знання за їхніми 
якісними характеристиками розглядають-
ся як показники ефективності навчального 
процесу та корекційної роботи. У дослі-
дженнях учених були визначені певні пси-
хологічні та педагогічні умови посилення 
корекційної роботи з учнями, які мають 
порушення слуху. До них можна віднести 
такі умови, як:

– активізація навчального процесу  
(Речицька О. та інші);

– повторення навчального матеріалу 
(Розанова Т.);

– підвищення самостійності учнів у ро-
боті (Багрова І.);

– формування усного мовлення (Зиков С.);
– розвиток слухового сприймання (Вла-

сова Т., Кузьмічова Е.);
– формування навичок читання з губ 

(Бельтюков В., Рау Ф.);
– навчання учнів жестової та калькуючої 

мов (Адамюк Н., Зайцева Г., Кульбіда С.);
– диференційний підхід у навчанні (Бос- 

кіс Р., Соловйов І., Туджанова К. та інші).
Висновки з проведеного досліджен-

ня. Отже, аналіз літератури дає змогу зро-
бити висновок, що проблема формування 
географічних понять на основі підвищен-
ня якості знань учнів розглядається пере-
важно у плані загальної проблеми корекції 
розвитку школяра.
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Постановка проблеми. В Україні 
обов’язкове вивчення іноземної мови як 
загальноосвітнього предмета починаєть-
ся з 1-го класу. Метою іншомовної освіти 
є формування іншомовної комунікативної 
компетентності для безпосереднього та 
опосередкованого міжкультурного спілку-
вання. Перевірка, контроль та оцінювання 
досягнень учнів у процесі вивчення інозем-
ної мови у початкових класах – важливий 
компонент навчального процесу, від якого 
багато в чому залежить його ефективність. 
Під час реформування, інтеграції україн-
ської освіти до європейського освітнього 
простору виникає потреба в модернізації 
вимірювання навчальних досягнень учнів з 
іноземної мови. Об’єктивне та науково об-
ґрунтоване оцінювання навчальних досяг-
нень дає вчителю інформацію про успіхи, 
демонструє динаміку змін у розвитку кож-
ного учня, що забезпечує зворотний зв’я-
зок і створює умови для коригування освіт-
ньої діяльності.

У зв’язку із цим набуває актуальності 
питання професійної підготовки кваліфіко-
ваних учителів, які здатні ефективно вирі-
шувати завдання оцінювання іншомовної 
компетентності в початкових класах.

На сучасному етапі розвитку країни, що 
характеризується як інформаційний поступ 
суспільства, обов’язковим є упроваджен-
ня нової моделі освіти, яка ґрунтується на 
компетентнісному підході. Компетентніс-
ний підхід в освіті розуміється як спрямо-
ваність навчального процесу на формуван-
ня та розвиток ключових компетентностей 
особистості. Це потребує переорієнтації 
з інформаційної спрямованості навчання та 
перенесення акценту із засвоєння норма-
тивно визначених знань, умінь і навичок на 
формування та розвиток у школярів здатно-
сті самостійно діяти, застосовувати індиві-
дуальний досвід і досягнення в нестандарт-
них, творчих, життєвих ситуаціях [7, с. 28].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Контрольно-оцінювальна діяльність 
учителя висвітлена у працях Ш. Амонашві-
лі, Л. Божович, В. Давидова, Г. Ксьонзової; 
педагогічні основи оцінювання розробляли 
А. Алексюк, П. Атаманчук, Ю. Бабанський, 
Р. Кривошапова, Н. Наумов, І. Огородніков, 
Л. Одерій, В. Онищук, В. Разумовський, 
Л. Рисс, О. Силютіна; контроль та оціню-
вання знань учнів початкових класів вивча-
лися О. Савченко, Н. Бібік, В. Бондарем, 
М. Кузнєцовою.
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Скажімо, Л. Божович у своїх працях звер-
тає більшу увагу на мотиваційний і вихов-
ний компонент контрольно-оцінювальної 
діяльності, вказуючи на актуальність понять 
«рефлексія» та «самооцінка». О. Савченко 
виділяє оцінювання як «процес визначення 
рівня навчальних досягнень учня в оволо-
дінні змістом предмета, порівняно з вимо-
гами Державного стандарту та програм». 
Ю. Бабанський звертає увагу на особли-
вості методичних умов навчального проце-
су з вивчення окремих шкільних предметів 
і виділяє умови як «відповідні фактори, пе-
дагогічні обставини, які сприяють або про-
тидіють виявам педагогічних закономірнос-
тей, обумовлених дією факторів».

Приступаючи до роботи вчителя, моло-
дий фахівець повинен мати не тільки ґрун-
товні теоретичні знання з контролю й оці-
нювання, але головне – досвід реалізації 
контрольно-оцінювальної функції у практиці 
навчання. З огляду на це сучасна вузівська 
підготовка майбутнього вчителя має бути 
сконцентрована не лише на теоретичній 
складовій, а передусім давати можливість 
студентам набути досвіду методичної ді-
яльності. Проблема контролю й оцінювання 
навчальних досягнень учнів із фізики до-
сліджувалась П. Атаманчуком (управління 
навчанням фізики під час здійснення різних 
видів контролю), В. Блиновою (психологічні 
особливості педагогічної оцінки), В. Вовко-
трубом (ергономічний підхід до оцінювання 
навчальних досягнень учнів), Т. Колечинце-
вою (диференційований підхід до контролю 
й оцінювання), В. Шарко (теоретичні основи 
методичної підготовки вчителів до впрова-
дження рівневої системи оцінювання). Але 
проблема формування контрольно-оціню-
вальної компетентності майбутнього вчи-
теля англійської мови в початкових класах 
потребує додаткових досліджень.

Реалізація контрольно-оцінювальної 
функції вчителем відбувається на засадах 
особистісно-орієнтованого, діяльнісного та 
компететнісного підходів. Це накладає пев-
ні особливості на зміст методичної діяль-
ності педагога. Треба зазначити, що кон-
трольно-оцінювальна компетенція вчителя 
має різне змістовне наповнення залежно 
від виду навчальної діяльності учнів.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначити сутність і компоненти контроль-
но-оцінювальної діяльності вчителя почат-
кових класів; проаналізувати стан професій-
ної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи та визначити умови оптимізації їх-
ньої підготовки до контрольно-оцінюваль-
ної діяльності на уроках англійської мови.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. М. Сорокін визначає поняття 

контролю як перевірку якості знань. Він 
спрямований на виявлення рівня засвоєння 
учнями вже вивченого матеріалу та прово-
диться здебільшого вчителем. Оцінюван-
ня є підсумком контролю, яке передбачає 
зіставлення того, що школярі засвоюють, 
з тим, що вони повинні засвоїти відповід-
но до вимог навчальної програми. Під кон-
трольно-оцінювальною діяльністю в педа-
гогіці розуміють виявлення та порівняння 
на тому чи іншому етапі навчання результа-
тів навчальної діяльності учнів із вимогами 
програми.

Основними складовими контрольно- 
оцінювальної діяльності є такі: перевірка 
(виявлення рівня знань, умінь і навичок); 
оцінювання (вимірювання рівня знань, 
умінь і навичок); облік (фіксація результатів 
у вигляді оцінок).

Для оволодіння контрольно-оцінюваль-
ними вміннями майбутніми учителями 
потрібне відповідне методичне забезпе-
чення. Зокрема, існує необхідність роз-
роблення алгоритмів виконання кожного 
вміння, створення методичних рекомен-
дацій, вимог. Контроль засвоєння нового 
матеріалу учнями краще проводити у два 
етапи: під час сприйняття нових знань без-
посередньо на уроці та після вивчення на 
етапі закріплення або на наступному уроці. 
Безпосередньо на уроці контроль навчаль-
но-пізнавальної діяльності учнів зводиться 
до встановлення прямого та зворотного 
зв’язку з учнями у вигляді евристичної бе-
сіди під час пояснення вчителем нового 
матеріалу. Головну увагу при цьому при-
діляють з’ясуванню того, чи розуміє учень 
новий матеріал. Ступінь розуміння матері-
алу, що пояснюється, визначається за від-
повідями на запитання продуктивного типу 
[1, с. 115–134].

Якщо контроль здійснюється на етапі за-
кріплення нових знань або на наступному 
уроці, доцільно запропонувати учням такі 
форми контролю, як диктант або тестуван-
ня, під час підготовки яких використати за-
питання продуктивного характеру [1, с. 136].  
Опитування вчителів на курсах підвищення 
кваліфікації свідчать про те, що більшість 
із перелічених видів експерименту вико-
ристовується в навчальному процесі не 
повною мірою. Треба звернути увагу на те, 
що підсилення практичної спрямованості 
навчання у світлі компетентнісного підходу 
може бути забезпечене завдяки підвищен-
ню частки експериментальних практичних 
завдань у навчанні англійської мови.

Ми погоджуємося з науковцями  
[9, с. 3–15], які вважають за необхідне вне-
сти зазначену форму контролю як обов’яз-
кову на підсумковому етапі контролю.
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Контроль навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів у процесі розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності можна умов-
но поділити на два види: контроль процесу 
та контроль результату. Сутність його поля-
гає у встановленні зворотного зв’язку між 
учителем та учнями за допомогою систе-
ми заздалегідь продуманих запитань. Такі 
запитання є не тільки засобом комунікації, 
але, перш за все, інструментом перевірки 
розуміння. Оволодіння студентами цим ви-
дом контролю можливе шляхом застосу-
вання в навчанні студентів алгоритмів за-
питувальної діяльності вчителя англійської 
мови під час оцінювання іншомовної кому-
нікативної компетентності учнів молодших 
класів [4, с. 14–18]. Контроль результату – 
набутого досвіду з розв’язування завдань – 
зводиться до аналізу продукту діяльності, 
зафіксованого в зошиті. Під результатами 
навчання, на думку науковців, треба розу-
міти не тільки зміст знання, але й способи 
його здобування, доступні кожному учню 
[9, с. 3–15.]. В умовах компетентнісного 
навчання – це не лише перевірка відповіді, 
а, перш за все, з’ясування способу діяль-
ності, який привів учня до такого резуль-
тату. Оновлення змісту освіти в умовах 
компетентнісного підходу передбачає пе-
ребудову змісту освіти (наприклад, умови 
завдання) так, щоб учень переважно мав 
справу не з моделлю, а з реальною дійсні-
стю [8, с. 126–139].

Аналіз науково-методичних джерел 
із проблеми підготовки до контролю й оці-
нювання майбутніх учителів англійської 
мови дав змогу скласти такий алгоритм 
узагальнених дій учителя іноземних мов на 
етапі підготовки до контролю навчальних 
досягнень учнів:

– передбачення місця та виду контролю 
під час річного календарно-тематичного 
планування (вхідний, поточний, періодич-
ний, підсумковий та інші);

– виділення елементів знань, які треба 
засвоїти учням на кожному етапі навчання;

– виділення предметних і загальнона-
вчальних умінь, якими повинні оволодіти 
учні;

– виділення рівня засвоєння кожного 
елемента знань:

а) знання,
б) розуміння;
в) застосування знань,
г) перенесення вивченого на сферу но-

вих невідомих поки що для учнів явищ;
– виділення рівня сформованості кожно-

го вміння (виконання діяльності:
а) за зразком під керівництвом вчителя,
б) за зразком самостійно,
в) перенесення вмінь на відому ситуацію,

г) перенесення вмінь на незнайому си-
туацію;

– визначення форм контролю, які будуть 
застосовані на конкретному уроці;

– підбір або розроблення діагностичних 
завдань для перевірки навчальних досяг-
нень учнів;

– продумування процедури оцінювання 
навчальних досягнень учнів [6, с. 11]. Треба 
зазначити, що цей алгоритм є лише орієн-
тиром виконання контрольно-оцінювальної 
діяльності вчителя іноземної мови в почат-
кових класах. Знання його можна розгляда-
ти як методичні (процедурні) знання.

Вивчення наведеної послідовності дій 
майбутнім вчителем є лише проміжним 
етапом у формуванні методичної ком-
петентності студентів. Бажано, щоб цей 
процес супроводжувався пред’явленням 
студенту (поряд з алгоритмом) реального 
об’єкта методичної діяльності (наприклад, 
переглядом відеоролика із записом уроку 
контролю та корекції навчальних досягнень 
учнів або відвідуванням реального уроку за-
значеного типу у школі). Наступним етапом 
повинно бути засвоєння способу контроль-
но-оцінювальної діяльності завдяки відтво-
ренню алгоритму дій майбутнім учителем 
спочатку в лабораторних умовах (на інших 
студентах), а потім – у реальній професій-
ній діяльності (на учнях під час активної 
педагогічної практики). На нашу думку, іс-
нуюче протиріччя між великою важливістю 
сформованості контрольно-оцінювальної 
компетентності вчителя англійської мови 
та нестачею часу на опанування цієї функ-
ції студентами не тільки на практичному, 
але й на теоретичному рівні є підґрунтям 
для введення в навчання майбутніх учите-
лів англійської мови спецкурсу «Контроль-
но-оцінювальна діяльність вчителя інозем-
ної мови в початкових класах» [6, с. 11].

Упровадження компетентнісного підхо-
ду передбачає обов’язкове прогнозування 
результативної складової змісту, що потре-
бує змін у системі оцінювання навчальних 
досягнень [2, с. 96–103]. З огляду на це 
необхідними є реалізація компетентнісного 
підходу в оцінювальній діяльності вчителя 
початкових класів, прийняття нових рішень 
щодо його реалізації в оцінювальній діяль-
ності вчителя початкових класів.

Процес розвитку оцінювальної компе-
тенції розглядається як послідовність ціле-
спрямованих дій, що складаються із взає-
мопов’язаних етапів, а саме:

– знання нормативних документів і базо-
вих понять;

– орієнтація на основні дидактико-мето-
дичні вимоги щодо ефективності контроль-
но-оцінювальної діяльності;
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– здатність учителя початкових класів 
до використання різних підходів щодо оці-
нювання навчальних досягнень;

– готовність до постійного саморозвитку 
в процесі професійної діяльності, зокрема 
оцінювальної.

Аналізуючи нормативні документи МОН 
України, можна визначити загальні сучасні 
тенденції й специфіку оцінювальної діяль-
ності вчителя початкових класів:

– оцінюються індивідуальні досягнення 
учнів;

– оцінювання ґрунтується на принципі, 
що передбачає врахування рівня досягнень 
учня, а не ступеня його невдач;

– використання в процесі навчання по-
ряд із традиційними методами та прийо-
мами оцінювання нових (вербальне оці-
нювання, портфоліо, рейтингова система 
оцінювання, тестування, самооцінка);

– формування нових відносин між учите-
лем та учнями [3].

Отже, вчитель початкових класів має бути 
готовим до інноваційних змін у педагогіч-
ній діяльності та впроваджувати у шкільну 
практику нові методи та форми оцінювання. 
Складовою діагностики досягнень і трудно-
щів учіння є педагогічна оцінка. На основі 
співвідношення навчальних досягнень учнів 
із критеріями й показниками рівнів успіш-
ності з’являється можливість прогнозувати 
перспективи розвитку дітей на основі інди-
відуального підходу. Водночас оцінка вчите-
ля є психологічним і дидактичним засобом 
розвитку в школярів внутрішньої самооцін-
ки як найважливішої передумови самонав-
чання та саморозвитку. Виставляючи оцін-
ку, він опосередковано керує розвитком 
оцінювальних взаємин у класі, що мають 
стимулювати співпрацю з учнями. У почат-
кових класах має домінувати оцінка у ви-
гляді вмотивованого оцінного судження, що 
дає учневі можливість усвідомити, як саме 
він впорався з роботою, що вийшло до-
бре, у чому помилка, як її краще виправити.  
Цю змістову оцінку вчитель висловлює так, 
що б дитина не втратила стимулу до праці 
[2, с. 25].

Необхідно поступово привчати дітей оці-
нювати не так своє ставлення до роботи, 
як кінцевий результат [2, с. 26]. Важливо, 
щоб у процесі оцінювання учень бачив схо-
динки розвитку своїх здобутків. Особливо 
важливо, щоб він зрозумів справедливість 
оцінки. Необхідно гуманно та відповідаль-
но ставитися до оцінювання: не оцінювати 
незасвоєне, формулювати оцінні суджен-
ня по-різному, але ніколи не принижува-
ти гідності дітей, всіляко заохочувати їх 
до рефлексивних суджень, самоконтролю 
та самооцінки [2, с. 28].

Оцінні судження відбуваються з комен-
тарем самого учня (самооцінка), одноклас-
ників (взаємооцінка) або вчителя. Доціль-
ним є поєднання самооцінних суджень учня 
з оцінними судженнями вчителя. У процесі 
оцінювання обов’язково має відбуватися 
навчальний діалог-аналіз відповіді учня чи 
результативності виконаної ним роботи. 
Коментар до процесу оцінювання спочат-
ку здійснюється вчителем. Надалі, у міру 
сформованості контрольно-оцінних умінь 
і навичок, оволодіння критеріями оціню-
вання конкретного виду завдань, власну 
оцінку з коментарем зможуть висловлюва-
ти й учні. Під час розгорнутого словесно-
го оцінювання вчитель аналізує й пояснює 
результат роботи (навчальної діяльності 
учня), коментує спосіб (раціональність) її 
виконання, дає практичні рекомендації, по-
ради щодо підвищення рівня навчальних 
досягнень тощо.

Здатність учителя початкової школи до ін-
новаційної діяльності в оцінюванні навчаль-
них досягнень є важливою умовою розвит-
ку професійної компетентності. Активізація 
вчителів та їхнє озброєння сучасними ме-
тодами та прийомами оцінювання – шлях 
до особистісного зростання, творчої актив-
ності, вдосконалення освітньо-виховного 
процесу з метою подальшого розвитку осо-
бистості учнів. Інноваційна діяльність учи-
теля початкових класів передбачає відмову 
від стереотипів, усталених штампів в оці-
нюванні навчальних досягнень учнів та по-
шук нових форм і методів оцінювання [2; 3].

Одним з об’єктивних способів оціню-
вання навчальних досягнень учнів є тест. 
Тестами навчальних досягнень називають-
ся системи спеціальних завдань для вияв-
лення ступеня засвоєння певних видів на-
вчальної діяльності в сукупності з деякою 
системою вимірювання та інтерпретування 
його результатів. Учителю варто пам’ятати, 
що, складаючи завдання тесту, необхідно 
дотримуватися певних правил, які забезпе-
чують надійність, збалансованість інстру-
мента оцінювання успішності оволодіння 
певними навчальними дисциплінами або 
їхніми розділами:

– необхідно проаналізувати зміст за-
вдань із позиції рівної представленості 
в тесті різних навчальних тем, понять, дій;

– тест не повинен бути навантажений 
другорядними термінами, неістотними де-
талями;

– завдання тесту мають бути сформу-
льовані чітко, коротко та недвозначно, аби 
всі учні розуміли сенс того, про що в них 
запитують;

– жодне завдання тесту не повинно слу-
жити підказкою для відповіді на інше;
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– варіанти відповідей на кожне завдання 
мають добиратися так, щоб уникнути про-
стого припущення або відкидання явно не-
правильної відповіді;

– як неправильні відповіді бажано вико-
ристовувати найбільш типові помилки [3].

Професійне вдосконалення вчителя по-
чаткових класів є обов’язковою умовою 
його фахового зростання та допомагає 
розв’язати суперечності між сучасними 
вимогами до педагога як конкурентоздат-
ного суб’єкта освітнього процесу та недо-
статнім рівнем професійної компетентності 
вчителів. Як зазначає Н. Скрипчук, сучасна 
вітчизняна система післядипломної педа-
гогічної освіти є не лише системою підви-
щення кваліфікації, а і єдиним механізмом 
переорієнтації педагогів щодо змісту, форм 
навчання, системи ціннісних орієнтирів, за-
собів комунікації тощо [5].

Неперервність освіти є цілісним проце-
сом, що забезпечує поступовий розвиток 
професійної компетентності та творчо-
го потенціалу вчителя. Професійна освіта 
повинна орієнтуватися на випередження 
розвитку суспільства, професійної кар’єри, 
особистісних навичок та якостей, передба-
чати послідовність і багатоваріантність про-
фесійної педагогічної освіти. Тому, окрім 
знань, умінь і навичок, до системи навчан-
ня у вищих навчальних закладах належить 
сам процес, досвід їх набуття й практично-
го застосування, шляхи та способи само-
стійного накопичення, пошуку, самоосвіти.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У статті визначено сутність і компо-
ненти контрольно-оцінювальної діяльності 
вчителя початкових класів. Нами проана-
лізовано сучасний стан професійної під-
готовки майбутнього вчителя початкових 
класів і визначено умови оптимізації його 
підготовки до контрольно-оцінювальної ді-
яльності на уроках англійської мови в по-
чаткових класах.

Отже, ми розглянули контрольно-оціню-
вальну діяльність майбутнього вчителя анг-
лійської мови в початкових класах як вияв-
лення та порівняння на тому чи іншому етапі 
навчання результатів навчальної діяльності 
учнів із вимогами програми. Структурними 
компонентами контрольно-оцінювальної 
діяльності є перевірка, оцінювання та обік 
навчальних досягнень учнів.

На нашу думку, оптимізація контроль-
но-оцінювальної діяльності майбутнього 

вчителя початкових класів на уроках анг-
лійської мови буде ефективною за умови 
сприяння реалізації нового змісту навчан-
ня, уміння майбутнього вчителя оцінювати 
навчальні досягнення учнів на основі вра-
хування їхніх індивідуальних можливостей і 
навчальних потреб, використання сучасних 
підходів до оцінювання, виявлення твор-
чості у виборі їхніх методів і створення умо-
ви для повноцінного розвитку особистості. 
Перспективними напрямами подальших 
наукових досліджень вважаємо розроблен-
ня спецкурсу, який розширить і вдоско-
налить знання, вміння та навички вчителя 
початкових класів в оцінювальній діяльності 
на уроках іноземної мови.
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ  
НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»
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доцент кафедри методики викладання навчальних предметів

КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

У статті висвітлено питання формування медіаграмотності десятикласників на уроках інтегровано-
го курсу «Громадянська освіта». Визначено сутність поняття «медіаграмотність учнів». Обґрунтовано 
методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання. Особли-
ву увагу приділено питанню критичного аналізу медіатекстів, правилам культури спілкування в інфор-
маційному просторі, способам захисту від негативних впливів у процесі масової комунікації.

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіатекст, громадянська освіта, пізнавальна ді-
яльність учнів.

В статье освещены вопросы формирования медиаграмотности десятиклассников на уроках интегри-
рованного курса «Гражданское образование». Определена сущность понятия «медиаграмотность уче-
ников». Обоснованы методические условия эффективной организации познавательной деятельности 
школьников в процессе обучения. Особое внимание уделено вопросу критического анализа медиатек-
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Zhurba О.V. FORMATION OF MEDIA LITERACY OF STUDENTS OF THE TENTH FORM DURING 
THE LESSONS OF THE INTEGRATED COURSE ON «CIVIС EDUCATION»

The article deals with the issue of formation of media literacy of students of the tenth form during the les-
sons of the integrated course on «Civiс Education". The essence of the concept of media literacy of students 
has been determined. The practical conditions of the effective organization of students’ cognitive activity 
during an education process have been grounded. A particular attention is paid to the issue of critical analysis 
of media texts, the rules of the culture of communication in the information space, and methods of protection 
against negative influences in the process of mass communication.

Key words: media education, media literacy, media text, civic education, students’ cognitive activity.

Постановка проблеми. В інформацій-
ному суспільстві діти стають активними 
споживачами медіаконтенту, вони знахо-
дяться під впливом різноманітної інформа-
ції, яка впливає на їхній світогляд, систему 
цінностей, поведінку. Тому саме в школі 
учні мають навчитися використовувати ме-
діа у процесі навчання, аналізувати медіа-
тексти, знати правила культури спілкування 
в Інтернеті, володіти аудіовізуальною гра-
мотністю.

Медіаосвіта, як зазначають експерти 
ЮНЕСКО, є складовою частиною основних 
прав людини на свободу самовираження і 
права на інформацію та рекомендують усім 
країнам запроваджувати її в свої націо-
нальні освітні програми, найефективнішим 
шляхом вважають інтеграцію медіа грамот-
ності в інші предмети [1]. Теми з медіагра-
мотності вже кілька десятиліть є частиною 
шкільних програм у США, Великій Британії, 
Польщі, країнах Північної Європи. 

Президія Національної академії педа-
гогічних наук України 20 травня 2010 року 

прийняла Концепцію впровадження меді-
аосвіти в Україні (нова редакція схвалена 
21 квітня 2016 року), відповідно до якої 
розроблені та впроваджені в освітній про-
цес навчальні програми: «Я в медіапросто-
рі», «Сходинки до медіаграмотності» для 
початкової школи, «Основи медіаграмотно-
сті» (пропедевтичний курс) для 8 (9) кла-
сів, «Медіакультура» – курс за вибором для 
9–11 класів. У 2017 році була розроблена 
програма інтегрованого курсу «Громадян-
ська освіта» для 10 класу, якою передбаче-
но формування політичної, правової, еко-
номічної, соціальної, культурної, медійної 
грамотності школярів. З огляду на це вва-
жаємо за доцільне звернути увагу на мето-
дичні аспекти формування медійної культу-
ри десятикласників.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблему формування медіаграмот-
ності особистості протягом останніх років 
досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені: І. Антонова, О. Баришполець, І. Жи-
лавська, В. Іванов, Р. К`юбі, М. Маклюєн, 
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Ф. Рогоу, О. Федоров, Е. Харт, С. Шей-
бе. Численними є також дослідження питань 
впровадження медіаосвіти в Україні (Г. Он-
кович, Л. Найдьонова, Ю. Казаков, А. Лит-
вин, В. Ризун, І. Чемерис), питань викори-
стання медіаосвітніх технологій у процесі 
навчання (Г. Волошко, Т. Іванова, Г. Дег-
тярьова, І. Колеснікова, В. Шарко), методики 
аналізу медіатекстів (С. Скиба, І. Сахневич, 
О. Шуневич), дидактичних підходів до фор-
мування медіаграмотності учнів на уроках 
суспільних дисциплін (Т. Бакка, О. Волоще-
нюк, А. Гриценко, Т. Мелещенко, О. Мокро-
гуз). Проте питання формування медіагра-
мотності десятикласників на уроках нового 
інтегрованого курсу «Громадянська осві-
та» потребує обґрунтування та деталізації.

Постановка завдання. Мета статті – 
визначити сутність поняття «медіаграмот-
ність учнів», обґрунтувати особливості та 
методичні умови формування медіаграмот-
ності учнів на уроках інтегрованого курсу 
«Громадянська освіта».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більшість дослідників вважає, що 
медіаграмотність – це результат медіаосві-
ти, який включає здатність інтерпретувати, 
експериментувати, створювати медіатек-
сти (К. Ворсноп), використовувати, оціню-
вати, передавати повідомлення в різних 
формах (Р. К’юбі), вміння аналізувати, син-
тезувати просторово-часову реальність, 
вміння характеризувати медіатекст (О. Фе-
доров) [2; 3; 4]. 

Разом з тим медіаграмотність – це 
сформована якість особистості та необ-
хідна умова для удосконалення творчої і 
професійної роботи (І. Жилавська), умова 
грамотної та ефективної поведінки, спосіб 
мислення в умовах сучасного інформацій-
ного суспільства (І. Антонова) [5; 6].

Варто наголосити, що в найбільш повне 
визначення медіаграмотності, яке відобра-
жає погляди українських медіапедагогів, 
сформульовано в Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні (оновлена редакція 
2016 року): «медіаграмотність – складова 
медіакультури, яка стосується вміння ко-
ристуватися інформаційно-комунікативною 
технікою, виражати себе і спілкуватися за 
допомогою медіазасобів, успішно здобува-
ти необхідну інформацію, свідомо сприй-
мати і критично тлумачити інформацію, от-
риману з різних медіа, відділяти реальність 
від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 
реальність, сконструйовану медіаджерела-
ми, осмислювати владні стосунки, міфи і 
типи контролю, які вони культивують» [7].

У своєму дослідженні О. Баришполець 
визначає такі критерії медіаграмотності:

1) медіаактивність – спрямованість осо-

бистості на свідоме споживання медіапро-
дукції; інтенсивна регулярна робота з ви-
користання засобів масової комунікації для 
задоволення інформаційних потреб;

2) аналітичність – здатність оцінювати 
медіапродукцію з позицій соціальної ре-
альності, використовуючи джерела інфор-
мації різної спрямованості та зіставляючи  
нову інформацію з раніше отриманою; 
здатність до образного сприйняття й обра-
зного аналізу;

3) селективність – високорозвинена здат-
ність розрізняти першорядну і другорядну 
інформацію, абстрагуватися від надлиш-
кової; робити її свідомий відбір [8, с. 40].

Отже, медіаграмотність слід розглядати 
як сукупність знань, умінь, навичок, став-
лень людини, спрямованих на активний по-
шук, критичний аналіз, створення та без-
печне використання медіаконтенту.

Медіаграмотність у першу чергу необ-
хідна школярам, щоб орієнтуватися в су-
часному інформаційному просторі, вміти 
аналізувати медіатексти в історичному, со-
ціальному, культурному контекстах, розумі-
ти значення медіа в житті кожної людини. 
Старшокласники, як правило, мають зна-
чний аудіовізуальний досвід: володіють на-
вичками роботи з комп’ютерною технікою, 
мобільною телефонією, але в них відсутні чи 
недостатньо розвинені вміння, що дозволя-
ли би співвідносити емоційне сприйняття 
з понятійними судженнями. Учні не вміють 
аналізувати мову медіаповідомлень, визна-
чати маніпулятивні слова-маркери, відсто-
ювати власну точку зору під час створення 
й обговорення медіатекстів, дотримуватись 
етичних норм спілкування в медіапросторі.

Тому необхідним і своєчасним було вве-
дення для учнів 10 класів нового предме-
ту – інтегрованого курсу «Громадянська 
освіта». Навчальною програмою перед-
бачено вивчення розділу «Світ інформації 
та мас-медіа», в змісті якого є такі теми: 
«Комунікація, інформація, медіа», «Медіа і 
демократія. Свобода, етика і відповідаль-
ність», «Маніпулятивний вплив медіа», «Ін-
тернет».

У програмі визначені очікувані резуль-
тати щодо навчально-пізнавальної діяль-
ності десятикласників з питань медіагра-
мотності. Школярі мають знати і розуміти 
зміст понять: свобода слова, інформація, 
медіатекст, суспільне мовлення, пропаган-
да, реклама, маніпуляція, джерела інфор-
мації, «мова ворожнечі». Учні мають вміти 
характеризувати функції медіа в демокра-
тичній державі та наводити приклади їхньо-
го впливу на прийняття рішень; описувати 
ознаки замовних матеріалів у медіа; знати 
можливості Інтернету та усвідомлювати не-
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безпеки, пов’язані з його використанням. 
Також мають бути сформовані в учнів такі 
вміння і навички: усвідомлювати різницю 
між реальною подією та її відображенням 
у медіатексті, технологіями критичного ана-
лізу медіатекстів, перевіряти достовірність 
джерел інформації; простежувати переваги 
і ризики під час користування соціальними 
мережами. В учнів має бути сформований 
критичний підхід до медіатекстів, готовність 
не вживати «мову ворожнечі», усвідомлен-
ня, що свобода слова – фундаментальна 
цінність демократичного суспільства [9].

Результати проведеного нами анке-
тування вчителів історії та правознав-
ства на курсах підвищення кваліфікації 
в КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР засвід-
чили, що вчителі, які розпочнуть викладання 
інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 
у 2018–2019 навчальному році, розуміють, 
що завдання цього курсу – формування 
високоосвіченої особистості, яка усвідом-
лює необхідність знань, орієнтується у вирі 
інформації, політично обізнана, освічена 
в  правовій галузі, має стійку громадянську 
позицію.

Разом з тим вчителі відмічають, що 
найбільш складним для них буде органі-
зація пізнавальної діяльності учнів під час 
вивчення тем, пов’язаних з формуванням 
медіаграмотності школярів, адже вчителі 
мають опосередковані уявлення про ос-
новні категорії медіаосвіти. Безумовно, що 
ці прогалини можуть бути усунені шляхом 
навчання на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів та шляхом самоосвіти.

Вважаємо доречним обґрунтувати осо-
бливості та методичні умови формування 
медіаграмотності учнів на уроках інтегро-
ваного курсу «Громадянська освіта».

До особливостей організації пізнаваль-
ної діяльності учнів на уроках інтегрованого 
курсу належить, насамперед, створення під 
час занять атмосфери взаєморозуміння, 
взаємоповаги, творчої співпраці, інтерак-
тивної комунікації.

Окрім того, вчитель має враховувати 
вікові і психолого-педагогічні особливос-
ті старшокласників, для яких навчальна  
діяльність стає засобом реалізації життє-
вих планів, вибору майбутньої професії. 
Відбувається систематизації знань з різ-
них предметів, формуються їхні погляди на 
суспільство, науку, мистецтво. У процесі 
навчання школярів цікавлять не тільки пи-
тання теорії, але аналіз подій, явищ, про-
цесів, обґрунтування своєї точки зору на 
проблему, тобто відбувається формування 
критичного мислення особистості. Саме 
критичне мислення – центральне поняття 
для медіаграмотності, яке має в основі до-

слідницький підхід. Американські дослід-
ниці С. Шейбе, Ф. Рогоу визначають п’ять 
ключових складників критичного мислен-
ня: допитливість і бажання досліджувати; 
постійне занурення в процес дослідження; 
базове критичне ставлення; поціновувати 
гарну аргументацію, гнучкість і неупере-
дженість [10. с. 88].

Для того, щоб учні оволоділи техноло-
гіями критичного аналізу медіатекстів, не-
обхідно на уроці працювати з різноманіт-
ними джерелами (газетні, журнальні статті, 
фотографії, радіоповідомлення, фрагменти 
з художніх, документальних фільмів, інтер-
нет-статті, реклама, матеріали навчаль-
них сайтів, сторінки в соціальних мережах, 
блоги тощо). Матеріали, що представлені 
на сайтах «Детектор медіа»», «Медіаосвіта 
і медіаграмотність», «Stopfake», «Fakeoff» 
тощо, можуть бути джерелами цікавої ін-
формації для проведення дискусій.

Аналізуючи інформацію, слід пам’ята-
ти, що медіа створюють меседж (повідом-
лення) – це найважливіша ідея, котру має 
взяти з інтерв’ю, репортажу, блогу, статті, 
фільму, вистави, літературного твору ре-
клами тощо цільова аудиторія, для якої цей 
меседж створюється [11, с. 19]. 

Безумовно, аналіз медіамеседжів відбу-
вається за допомогою запитань. Узагаль-
нюючи думку О. Шуневич [12, с.108], пода-
ємо систему запитань: 

– Хто створив медіаповідомлення?
– З якою метою створено? 
– Чому я так думаю?
– Хто отримав користь від цього пові-

домлення?
– Як можуть різні люди зрозуміти це по-

відомлення? 
– Про що важливе не було сказано?
– Що я можу зробити у відповідь на цей 

текст?
– Як це повідомлення впливає на мої по-

чуття?
– Чи це факт, судження, чи щось інше?
– Чи містить повідомлення в собі які-не-

будь упередження або стереотипи?
– Наскільки це повідомлення заслуговує 

на довіру?
– Які джерела цієї інформації?
– Чому я вважаю це джерело надійним?
Для самостійної роботи вчитель може 

запропонувати учням виконати вправу «По-
двійний щоденник». Переглядаючи фільм, 
телепередачу, сайт учень записує в ліву 
колонку, що найбільше його вразило або 
здивувало в медіатексті, у праву колонку – 
які думки в нього виникли. 

Лише глибокій аналіз медіатекстів дає 
змогу розпізнати спробу маніпуляцій, оці-
нити достовірність інформації. Найбільш 
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поширені маніпуляції в засобах масової ін-
формації – це:

– підміна фактів; 
– виривання з контексту; 
– цитування анонімних авторитетів;
– навішування ярликів;
– хибна аналогія та інші.
Пошук відповідей на запитання допома-

гає школярам усвідомлювати різницю між 
реальною подією та її відображенням у ме-
діатексті, визначати фейкову інформацію, 
розпізнати «мову ворожнечі».

Важливою методичною умовою форму-
вання медіаграмотності учнів на уроках ін-
тегрованого курсу «Громадянська освіта» 
є використання проектної технології. Ство-
рення шкільної газети, сайту класу, блогу, 
фільму, літературного альманаху, реклам-
ного ролику, відеоскрабінгу, інтерактивно-
го плакату – такі проекти дають змогу за-
лучити кожного учня до активної діяльності, 
сприяють розвитку інформаційно-цифро-
вої, соціальної, громадянської компетент-
ностей.

Для виховання самостійної, творчої 
особистості, здатної вільно орієнтувати-
ся в існуючому медіапросторі важливим 
є впровадження вчителем у процесі нав-
чання кейс-технології. Саме застосування 
цієї технології створює умови для розвитку 
в учнів вміння аналізувати і встановлюва-
ти проблему, вести дискусію, формулюва-
ти, висловлювати, відстоювати свою точку 
зору і оцінювати позицію опонента, при-
ймати рішення з урахуванням конкретних 
умов і наявності фактичної інформації, от-
риманої з кейсу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Вищевикладені міркування дають під-
стави для висновку про те, що формування 
медіаграмотності учнів на уроках інтегрова-
ного курсу «Громадянська освіта» можливе 
за таких методичних умов: врахування віко-
вих та психолого-педагогічних особливос-
тей десятикласників; створення на уроці 
атмосфери творчої співпраці, взаєморозу-
міння, спонукання учнів до обміну думками, 

враженнями; використання сучасних пе-
дагогічних технологій. Перспективами по-
дальших досліджень можуть бути пошуки 
шляхів розвитку медіакомпетентності вчи-
телів, які будуть викладати інтегрований 
курс «Громадянська освіта».
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В РАЗВИТИИ  
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧЕНИКОВ

Мурадов Джавид Видади оглу,
докторант АГПУ по специальности математика 

и методика ее преподавания, учитель математики 
Полная средняя школа № 149 имени Эльчина Шамиева

Хазарского района города Баку

В предложенной статье анализируются более простые способы определения аргументов комплек-
сных чисел. На основании проведения определенных опытов над старшеклассниками исследуются 
влияние данного вопроса на умственное развитие учеников, пути устранения сложностей, возникаю-
щих при нахождении учениками аргумента, и влияние изучаемого понятия на умственное развитие 
учащихся. В результате проведенного анализа выяснилось, что определение учениками аргумента 
комплексных чисел способствует их более глубокому осознанию. 

Ключевые слова: комплекс, аргумент, алгебраическая форма, координата, график, навык, осозна-
ние, исследование.

У статті аналізуються більш прості способи визначення аргументів комплексних чисел. На підставі 
проведення дослідів над старшокласниками досліджуються вплив даного питання на розумовий розви-
ток учнів, шляхи усунення складнощів, що виникають під час знаходження учнями аргументу, і вплив 
досліджуваного поняття на розумовий розвиток учнів. У результаті проведеного аналізу з’ясувалося, 
що визначення учнями аргументу комплексних чисел сприяє їх більш глибокому усвідомленню.

Ключові слова: комплекс, аргумент, алгебраїчна форма, координата, графік, навик, усвідомлення, 
дослідження.

Muradov J.V. THE ROLE OF COMPLEX NUMBERS IN THE DEVELOPMENT OF MENTAL DEVE- 
LOPMENT OF STUDENTS

In the proposed article, we analyze simpler methods for determining the arguments of complex numbers. 
At the same time, on the basis of certain experiments on high school students, the influence of this issue on the 
mental development of students, as well as ways of eliminating the difficulties arising in the students’ finding 
of the argument and the influence of the studied concept on the mental development of students, are explored. 
As a result of the analysis carried out, it became clear that the definition of the argument of complex numbers 
by the students ultimately contributes to their deeper awareness.

Key words: complex, argument, algebraic form, coordinate, graph, skill, awareness, research.

Расширение множества действительных 
чисел способствует возникновению нового 
множества чисел. При таком расширении 
во множестве вещественных чисел требо-
валось сохранение всех исполняемых во 
множестве действительных чисел опера-
ций или наличие корня любого уравнения 
со степенью больше единицы в данном но-
вом уравнении. Одним из таких уравнений 
является уравнение в виде x2 + 1 = 0. Дан-
ное уравнение невозможно решить во мно-
жестве вещественных чисел, т. е. это мни-
мое множество [2, с. 164]. По этой причине 
возникает необходимость в таком косвен-
ном множестве чисел, которое способ-
ствует решению уравнений данного типа. 
Следовательно, возникает необходимость 
расширения и этого множества чисел, так 
как любое большинство чисел возникает 
на основании данной необходимости. Зна-
чит, приходится расширять также и мно-
жество вещественных чисел. С этой целью 
предполагается, что существует решение 

уравнения x2 + 1 = 0  и число i является его 
корнем. Тогда i2 = –1 . 

Следовательно, после введения числа 
i множество вещественных чисел расши-
ряется таким образом, чтобы данное рас-
ширение включало вещественные числа, 
число i и сохранились все исполняемые 
операции. Полученное новое численное 
множество называется комплексным мно-
жествов чисел [1] и обычно обозначается 
буквой i. Общая картина, или, другими сло-
вами, алгебраическая картина комплекс-
ных чисел выражается в следующем виде 
[3, с. 175]:

z = a + bi, 
где a и b являются вещественными чис-

лами.
Приведенный в алгебраическом виде  

z = a + bi для комплексных чисел называет-
ся так: a – вещественная часть, b – мнимая 
часть. 
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На основании проведенных с учениками 
X классов исследований выяснилось, что 
сложение и вычитание комплексных чисел 
усваивается легко и запоминается дольше. 
Однако умножение и деление вызывают 
проблемы у большинства учеников. Причи-
на является сложность определения аргу-
мента [3, с. 183]. Рассмотрим рисунок 1. 

A(a,b) 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.

В определении аргумента ученики ос-
новываются на тригонометрическом соот-
ношении в прямоугольном треугольнике, 

в результате, из формулы 

 

 

 

 

  

  

 

 

получаем соотношение 

 

 

 

 

  

  

 

, что 

позволяет найти соответствующий угол. 
Определение угла таким способом 

не привлекательно для большинства учени-
ков, поскольку при таком изменении обо-
значений вещественной и мнимой частей, 
а также при равенстве одной из веществен-
ных и мнимых частей нулю вычисление 
воспринимается учениками неоднозначно.

Вычисление с использованием форму-
лы (1) при определении аргумента (угла) 
способствует более простому нахождению 
угла, а при определении угла с помощью 
формулы (2) многие ученики допускают 
ошибки или сталкиваются с неопределен-
ностями. Например, когда z = 2i и z = – 2i, 
а также z = 1 + i или z = 1 – i. 

В результате проведенных с учениками 
X классов исследований выяснили, что при 
определении аргумента возможно устране-
ние сложностей, если рассотреть, в какой 
четверти системы координат расположены 
комплексные числа. 

Нам известно, что если tg α = 

 

 

 

 

  

  

 

 здесь 

равнозначно 
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, а также 

 

 

 

 

  

  

 

 

или 

 

 

 

 

  

  

 

, то использование в задаче 

определения аргумента тригонометриче-

ских функций sin α и cos α в значительной 

степени усложняет задачу.
Замена тригонометрических функций 

sin α и cos α в системе координат комплекс-
ным числом z = a + bi и описание четверти 
его расположения легко решает укзанную 
проблему. 

Предположим, что дано комплексное 
число z = a + bi и числа a и b не равняются 
нулю. Рассмотрим все возможные обсто-
ятельства комплексного числа z = a + bi 
в системе координат. 

Из приведенных выше рисунков следу-
ет, если точка: 

– входит в I четверть, тогда α; 
– входит в II четверть, тогда, π – α; 
– входит в III четверть, тогда, π + α;
– входит в IV четверть, тогда, 2π – α.
Вначале следует определить, на какой 

четверти расположено комплексное число, 
а затем найти угол «α» по формуле: 

 

 

 

 

  

  

 

.

Вычислим угол «α». После нахождения 
угла «α» наше комплексное число выводит-
ся следующим образом: 

– если входит в I четверть, тогда, α; 
– если входит в II четверть, тогда, π – α; 
– если входит в III четверть, тогда, π + α; 
– если входит в IV четверть, тогда, 2π – α.
В результате проведенного анализа  

выяснилось, что ученики в приведенных 
ниже задачах опираются на указанное 
выше правила (рис. 6) и легко справля-
ются с данной сложностью. Например,  
z = 1 + √Зi  и z = –1 – √Зi  или z = 1 – √Зi  и 
z = –1 + √Зi  и т. д. 

Если наше комплексное число будет 
абсолютно вещественным или абсолютно 
мнимым, тогда, с учетом размещения дан-
ного комплексного числа на координатных 
осях, можно легко определить аргумент, 
даже не пользуясь формулой (2). Обратим 
внимание на графики комплексных чисел: 
из приведенного ниже рисунка следует, что:  

– угол при z = a будет: α = 00;
– угол при z = –a будет: α = 1800; 
– угол при z = bi будет: α = 900; 
– угол при z = –bi будет: α = 2700. 
Согласно результатам проведенных 

в средней школе исследований, опреде-
ление углов в комплексных числах таким 
способом в конечном итоге в значительной 
степени влияет на умственное развитие 
учеников и способствует более долговре-
менному запоминанию. Рассмотрим при-
веденные ниже задачи.

Задача 1. Найти аргумент z, если для 
комплексного числа z = x + yi (x > 0) дается 
|z| – z2 = 0. 
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Решение: |x + yi| – (x + yi)2 = 0 на ос-
новании данного условия равнение  верно. 
Упростив, получаем следующее уравне- 
ние:

 

 

 

 

  

  

 

.
Затем приводим уравнение 

 

 

 

 

  

  

 

, придаем ему 
алгебраическую форму. 

Для приведения данного в алгебраиче-
ской форме комплексного числа к нулю 
необходимо привести каждое значение его 
вещественной и мнимой частей к нулю,  
т. е. должно получится:

 

 

 

 

  

  

 

 и 2xyi = 0. 
Так как x > 0, то для приведения мни-

мой части нулю необходимо, чтобы y = 0, 

Рис. 2.
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иначе мнимая часть не может равняться  
нулю.

Что касается вещественной части, то 
получаем уравнение: 

 

 

 

 

  

  

 

. 
Если решим это уравнение, то получим: 

 

 

 

 

  

  

 

. 
Если учесть в последнем уравнении  

 

 

 

 

  

  

 

 – x2 = 0 условие x > 0, то получаем урав-
нение x – x2 = 0. Решаем уравнение:

  

7

 Z = bi

 

 Z= – a Z = a

 

 Z= – bi 

8

z = 1 + 0i

  

7

 Z = bi

 

 Z= – a Z = a

 

 Z= – bi 

8

z = 1 + 0i

Получаем корни x
1
 = 0 и x

2
 = 1. Из этих 

корней только 2-ой удовлетворяет условию 
x >0. Получаем: x = 1 и y = 0. Следователь-
но, наше комплексное число z = 1 + 0 • i. 
А пара (1; 0) находится на абциссной оси. 

Из рисунка 8 следует, что аргументом 
для данного комплексного числа является 

 = 00. 
Задача 2. Приедем комплексное число  

(1 – √Зі)60в алгебраическую форму.
Решение. Известно, что a = 1 və b = –√Зі. 

Используя уравнение Муавра, придадим 
данному комплексному числу тригономе-
трическую форму. 
А аргумент R = 

 

 

 

 

  

  

 

, получаем 

tg 
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А tg α = √3 получаем при α = 

 

 

 

 

  

  

 

, но так как 
число 1 – √3і расположено на 4-ой четверти, 
мы вычисляем аргумент как 2π – α, в ре-
зультате, угол 2

=

=

.
Если применить уравнение Муавра, то 

получим следующее: 

=

=

 = =

= . 

Мы упрощаем комплексное число с по-
мощью формулы Муавра. Поскольку при 
таком упрощении определения аргумента 
прежде всего учитывается, к какой четвер-
ти относится аргумент, и вычисляется по-
средством 2π – α, мы полностью устраняем 
проблему определения аргумента ученика-
ми. Такое определение аргумента в ком-
плексных числах способствует лучшему 
усвоению темы учениками. 
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Стаття розкриває роль гри в стимулюванні пізнавальної активності учнів віком 6–7 років. Встановле-
но, що особливості розвитку пізнавальної активності молодших школярів зумовлені несформованістю 
в них стійких мотивів навчання, переважанням ігрових інтересів, мимовільної уваги над довільною; на-
очно-образним мисленням, недостатнім розвиток вольових якостей. Визначено критерії та показники 
рівнів сформованості пізнавальної активності молодших школярів; проведено діагностику учнів віком 
6–7 років із метою виявлення рівня сформованості їхньої пізнавальної активності. Експериментальна 
перевірка науково обґрунтованих педагогічних умов застосування дидактичної гри для стимулювання 
пізнавальної активності учнів 6–7 років довела їхню правильність і доцільність, дозволила одержати 
позитивні результати.

Ключові слова: пізнавальна активність, дидактична гра, стимулювання, умови використання ди-
дактичної гри, учні віком 6–7 років.

Статья раскрывает роль игры в стимулировании познавательной активности учеников в возрасте  
6–7 лет. Установлено, что особенности школьников связанны с тем, что в указанном возрасте у учени-
ков не сформированы устойчивые мотивы обучения; у них превалируют игровые интересы, непрои-
звольное внимание над произвольным; наглядно-образное мышление, недостаточно развиты волевые 
качества. Определены критерии и показатели уровней сформированности познавательной активности 
младших школьников; проведена диагностика учеников для определения уровня сформированности 
их познавательной активности. Экспериментальная проверка научно обоснованных педагогических 
условий применения дидактической игры для стимулирования познавательной активности учеников 
в возрасте 6–7 лет доказала их целесообразность, позволила получить позитивный результат.

Ключевые слова: познавательная активность, дидактическая игра, стимулирование, условия 
использования дидактической игры, ученики 6–7 лет.

Nozdrova O.P. ORGANIZATION AND CONDUCTING OF THE CONFIRMATORY PHASE OF EX-
PERIMENTAL WORK ON STIMULATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF 6–7 YEAR OLD PUPILS BY 
MEANS OF DIDACTIC GAME

The article reveals the role of the game in stimulating the cognitive activity of 6–7 year old pupils. It has 
been determined that the peculiarities of development of cognitive activity of junior schoolchildren are caused 
not by the formation of stable motives of learning in them, but by the predominance of game interests, invol-
untary attention on arbitrary; visual-figurative thinking, insufficient development of volitional qualities. The 
criteria and indicators of levels of formation of cognitive activity of junior pupils have been determined; the 
diagnostics of 6–7 year old pupils has been conducted in order to identify the levels of their cognitive activity 
formation. Experimental verification of scientifically grounded pedagogical conditions of the use of the didac-
tic game for stimulation of cognitive activity of 6–7 year old pupils proved their correctness and expediency, 
the realization of which allowed obtaining positive results.

Key words: cognitive activity, didactic game, stimulation, conditions of use of didactic game, pupils aged 
6–7.

Постановка проблеми. У Національній 
доктрині розвитку освіти України у XXI ст. 
проголошується стратегія прискореного, 
випереджувального інноваційного розвитку 
освіти й науки, забезпечення умов для роз-
витку, самоствердження і самореалізації 
особистості впродовж життя.

Сьогодні, зважаючи на новий зміст за-
гальної середньої освіти (Концепція «Нова 
українська школа»), початкова школа пе-
ребуває в центрі уваги, адже саме перші 

роки суспільного виховання й навчання 
дітей надзвичайно важливо впливають на 
подальший розвиток інтелекту, творчості, 
формування характеру, саморозвиток осо-
бистості тощо.

Початок навчання в школі для багатьох 
шеститирічних дітей пов’язаний зі знач-
ним навантаженням, до того ж характер і 
темпи оволодіння навчально-пізнавальною 
діяльністю не завжди відповідають загаль-
ній розумовій здатності дітей такого віку до 
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засвоєння знань, умінь та навичок, визна-
чених змістом програми, це і зумовлює ак-
туальність проблеми.

Успішність учнів віком 6–7 років забезпе-
чується шляхом цілеспрямованого форму-
вання й розвитку їхньої пізнавальної актив-
ності та самостійності (Н. Бібік, В. Давидов, 
Д. Ельконін, О. Савченко, Н. Скрипченко й 
інші вчені). Для молодших школярів, поруч 
із провідною навчальною діяльністю, за-
лишається актуальною й ігрова діяльність. 
Застосування різноманітних дидактичних 
ігор сприяє формуванню в дітей вказано-
го віку пізнавальних процесів, оволодінню 
прийомами і методами навчально-пізна-
вальної діяльності. Дидактичні ігри допома-
гають учням долати пізнавальні труднощі, 
усувають страх, почуття дискомфорту, що 
позначається на успішності дітей та їхній 
пізнавальній активності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Ефективність застосування дидак-
тичних ігор у навчанні молодших школярів 
переконливо доведена в роботах Н. Бібік, 
М. Вашуленка, Б. Друзя, С. Короткова, 
Н. Підгорної, О. Савченко, Т. Шмакової й 
інших учених.

У закордонній педагогіці цій пробле-
мі присвячено праці К. Гроса, М. Лацару-
са, М. Монтессорі, Ф. Фребеля, С. Хол-
ла. Загальнотеоретичні аспекти проблеми 
дидактичної гри були предметом дослі-
джень Є. Анікєєвої, А. Деркача, С. Запа-
ренка, А. Капської, Н. Кудикіної, І. Куліш, 
А. Лохвацької, П. Підкасистого, О. Савчен-
ко, В. Семенова, Л. Терлецької, Ж. Хайда-
рова, П. Щербаня, Г. Яворської й інших на-
уковців.

Мета статті – проаналізувати стан вико-
ристання дидактичних ігор як засобу сти-
мулювання пізнавальної активності учнів 
віком 6–7 років у практиці сучасної початко-
вої школи; провести діагностику молодших 
школярів експериментальної і контрольної 
груп із метою виявлення рівнів сформова-
ності їхньої пізнавальної активності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для перевірки висунутої наукової 
гіпотези проведено педагогічний експери-
мент в умовах звичайного навчального про-
цесу в Нерубайській гімназії села Нерубай-
ського Одеської області, у загальноосвітній 
школі № 125 м. Одеси та Коноплянівській 
загальноосвітній школі Іванівського району 
Одеської області протягом двох навчальних 
років. 

Вибіркову сукупність склали учні пара-
лелі перших класів (загальною кількістю 
368 учнів), з яких 6 класів були визначені 
як експериментальні (184 учні) і 6 класів – 
як контрольні (184 учні).

В експериментальних класах перевіря-
лися умови використання дидактичних ігор 
як засобу стимулювання пізнавальної ак-
тивності учнів. У контрольних класах нав-
чання та виховання дітей проводилося тра-
диційно.

Формування контрольної й експеримен-
тальної груп було довільним, відповідно 
до списку класу. 

Використовували такі методи науко-
во-педагогічного дослідження:

а) педагогічне спостереження (загальне 
та вибіркове), яке передбачало:

– вивчення вікових та психологічних осо-
бливостей особистості дітей;

– визначення рівня сформованості знань 
учнів із предметів;

– виявлення пізнавальних інтересів шко-
лярів; дисциплінованості; наполегливості 
в навчанні;

– з’ясування рівня сформованості кому-
нікативних умінь;

б) метод бесіди:
– з учнями з метою уточнення розуміння 

дітьми тих чи інших явищ, їхнього ставлен-
ня до подій;

– із вчителями для оцінки рівня сформо-
ваності в школярів інтелектуальних умінь 
(аналізу, синтезу, узагальнення);

в) складання усних творів-мініатюр, ус-
них текстів-описів за картинами з метою 
оцінки рівня сформованості самостійності 
мислення, навчальних умінь учнів, комуні-
кативних умінь;

г) «дитячий малюнок» з метою:
– отримання первинної інформа-

ції для визначення рівня сформованості  
реальних навчальних можливостей учнів  
[1, с. 107];

– вивчення ставлення учнів до навчання;
ґ) анкетування вчителів із метою:
– аналізу стану проблеми розвитку піз-

навальної активності учнів за допомогою 
дидактичних ігор на практиці;

– виявлення причин позитивного або не-
гативного ставлення школярів до навчаль-
ної діяльності;

д) тестування учнів із метою діагностики 
рівня їхніх пізнавальних інтересів;

е) аналіз продуктів навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів для перевірки рівня 
сформованості навчальних умінь;

є) методи математичної статистики для 
оброблення одержаних експерименталь-
них даних.

Результати за визначеними критеріями 
пізнавальної активності й отримані в екс-
периментах контрольні дані опрацьовували 
сучасними методами математичної ста-
тистики, а саме методом лінійного коре-
ляційного аналізу. Кореляційний аналіз ре-
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зультатів здійснювався за розрахунковою 
формулою Пірсона [4, с. 107]:
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де r – коефіцієнт кореляції між ознаками; 
∑ – знак суми; n – кількість об’єктів спосте-
реження; x
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 – низка числових даних однієї 
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 – добуток Х та Y за рядками.

Для визначення рівнів сформованості 
пізнавальної активності визначено такі кри-
терії і показники:

1) інтерес до пізнавальної діяльності 
з такими показниками: прояви допитливо-
сті до нового предмета або явища; захо-
плення пізнавальною діяльністю; звертання 
із запитаннями пізнавального характеру; 
бажання виконати завдання, незважаючи 
на будь-які труднощі;

2) ставлення дітей до предмета (індифе-
рентне, неіндиферентне) з показниками: 
ставлення до своєї успішності в навчальній 
діяльності; характер психофізичних реак-
цій на пропозицію участі в грі (активне же-
стикулювання, міміка, вербальна реакція); 
активна участь у грі; прагнення до творчої 
діяльності;

3) характер засвоєння навчального ма-
теріалу із показниками: якість застосування 
теоретичного матеріалу в практичній діяль-
ності; ступінь потреби в постійному контро-
лі; використання у відповідях додаткової 
інформації; володіння необхідними розумо-
вими прийомами.

Ступінь сформованості пізнавальної ак-
тивності школярів визначали за трирівне-
вою градацією: високий, середній, низький.

Високий рівень пізнавальної активності 
в тих дітей, яким притаманні: стійкий прояв 
допитливості до нового, захоплення пізна-
вальною діяльністю, яскраво виражена піз-
навальна потреба, неіндиферентне став-
лення до своєї успішності (вони завжди 
радіють успіху й засмучуються через невда-
чі). У навчально-ігровій діяльності яскраво 
виражені психофізичні реакції, постійна ак-
тивність, прагнення до навчально-ігрових 
завдань творчого характеру. У цих дітей 
завжди виникають запитання, вони праг-
нуть дізнатися про щось нове, намагаються 
самостійно розв’язати завдання, не боять-
ся помилок і труднощів у роботі. 

Середній рівень пізнавальної активності 
в школярів, які виявляють зацікавленість, 
допитливість та активність ситуативно, 
коли стикаються із труднощами, то часто 
втрачають інтерес. У навчально-ігровій ді-
яльності достатньо виражені психофізичні 
реакції, активність, прагнення до навчаль-
но-ігрових завдань творчого характеру 

виявляються ситуативно. Діти цієї групи 
схильні до наслідування відповідей один 
одного, не прагнуть бути першими. 

Діти з низьким рівнем пізнавальної ак-
тивності – байдужі, зовсім не прагнуть 
відповідати, неохоче виконують будь-яку 
роботу або навіть цілком відмовляються 
від діяльності, у відповідях схильні повторю-
вати вже почуте, не виявляють ініціативнос-
ті. Навчально-ігрова діяльність пов’язана 
для них із негативними емоціями, викликає 
пригнічення, нудьгу, у них наявна висока 
тривожність. У цих дітей спостерігається 
скутість у рухах, у вербальному спілкуванні. 
Вони майже ніколи не розпочинають вико-
нувати завдання без підказки, нагадування 
дорослого, однолітків, важко включаються 
в роботу. Такі школярі не володіють пізна-
вальними навичками, більше запитують, ніж 
самостійно виконують навчальні завдання.

Експериментальній роботі передувало 
пілотажне дослідження, під час якого нами 
проаналізовано стан використання дидак-
тичних ігор як засобу стимулювання піз-
навальної активності дітей віком 6–7 років 
у практиці сучасної початкової школи. 

Із цією метою проведено анкетування 
вчителів початкових класів. 

У результаті опитувань виявилося, що 
вчителі недостатньо використовують ди-
дактичні ігри в роботі з дітьми. Ось чому 
важливо правильно організувати урок у по-
чатковій школі з використанням дидак-
тичної гри, проводити роботу з батьками 
щодо ігрової діяльності дітей. Результа-
ти анкетування засвідчили, що дидактичні 
ігри не посіли ще належного місця в роботі 
з  дітьми в школі. На практиці вчителі вико-
ристовують словесні, настільно-друковані 
дидактичні ігри, проте їхня кількість і те-
матика надзвичайно обмежені. Виявлено, 
що в загальноосвітніх навчальних закладах 
відсутня методична література з ігрової  
діяльності.

Результати пілотажного дослідження 
враховані під час розроблення програми 
експерименту з перевірки визначених педа-
гогічних умов, який проводився в три етапи.

На першому, констатувальному етапі 
експерименту виявлено рівні сформова-
ності пізнавальної активності молодших 
школярів експериментальної і контрольної 
груп. Для цього використані бесіди, спо-
стереження (загальне та вибіркове), скла-
дання усних творів-мініатюр, робота з кар-
тинами, складання усних текстів-описів 
за картинами, дитячі малюнки, тест-анкета 
для батьків, тестування учнів. 

Під час бесід дітям пропонували від-
повісти на запитання: «Чи бажаєш ти йти 
до школи, чому?».
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У результаті аналізу відповідей дітей 
ми виявили, що більшість учнів хочуть іти 
до школи, виявляють позитивне ставлення 
до школи, особливо в присутності «автори-
тетних» дорослих: учителя, батька, матері, 
інших. Але коли стикаються в школі із труд-
нощами, то вже через кілька днів говорять, 
що вони до школи йти не хочуть. Особли-
вої турботи потребують менш сміливі діти, 
які побоюватимуться висловити свої думки 
стосовно школи вголос, але їхнє ставлення 
до школи буде змінюватися на негативне.

Виокремилась невелика група школя-
рів, які практично повторили відповіді по-
передніх дітей. Вони говорили невпевнено, 
нечітко.

Деякі першокласники хворобливо реагу-
вали на зміни умов життя. У цих дітей ба-
жання вчитися зникає досить швидко, тому 
що це пов’язано значною мірою з вихов-
ними недоліками й недоробками дорослих. 
Це були погрози, диктаторство, автори-
тарність. Вчитель повинен зняти психоло-
гічне напруження дитини, не залишити її  
наодинці із труднощами.

З відповідей ми бачимо, що дітей при-
ваблюють здебільшого зовнішні атрибути 
шкільного життя. Тільки незначна кількість 
дітей поєднує позитивне ставлення, ба-
жання йти до школи із правильними уяв-
леннями про школу, її вимогами. Наступні 
завданням були такі:

1) скласти розповідь про свою улюблену 
іграшку;

2) сказати своїй іграшці чотири-п’ять «до-
брих» слів або звернутися із запитанням.

У процесі аналізу ми виявили, що актив-
ність виявляють ті самі діти. Ця була най-
меншою. Друга група складалася з дітей, 
які виявили відносну загальну обізнаність, 
їхні відповіді не були самостійними, а пов-
торювали відповіді інших дітей.

І все ж траплялися школярі, які розпо-
відали про свої іграшки тільки після того, 
як учитель декілька разів звертався до них 
та ставив додаткові запитання. Діти почи-
нали розповідь-опис невпевнено і практич-
но повторювали відповіді попередніх дітей. 
Учні змінювали тільки назву іграшки і пов-
торювали декілька речень. 

Деякі діти захотіли сказати своїм іграш-
кам гарні слова тільки після того, як про-
слухали відповіді попередніх дітей, але 
вони повторювали думки своїх товаришів.

Окрему групу становили діти, які не бра-
ли участі в розмові. Ці діти мали труд-
нощі в навчанні, у них недостатньо роз-
винені монологічне мовлення, уява, вони 
не могли зв’язно, послідовно розповіда-
ти, передавати своє ставлення до пред- 
мета, явища. 

Педагогічне спостереження за дітьми 
здійснювалося в різних видах діяльності 
(навчанні, грі, спілкуванні) і мало на меті 
вивчення особистості дитини, її індивіду-
альних психологічних рис. Педагогічне спо-
стереження – пріоритетний метод гуманіс-
тичної педагогіки, коли дитина ставиться 
в центр навчання як найвища цінність, осо-
бистість, якій притаманні власні особли-
вості, здібності, обдаровання. 

У процесі дослідження запропонували 
дітям переказати добре знайому казку «Ко-
лобок» (за бажанням). Це була розповідь за 
картинкою. Дитині пропонувалося обрати 
картки серед чотирьох хаотично розміще-
них малюнків, на яких зображена добре ві-
дома їй послідовність подій у казці, розклас-
ти їх у певному порядку, переказати казку. 
Відзначилася група дітей, які близько до 
тексту, із зацікавленням переказали зміст 
казки від початку до кінця, з дотриманням 
логічної послідовності сюжету, діалогів між 
героями казки. Вони емоційно, самостій-
но, з бажанням виконували завдання, але 
були й діти, які залучилися до виконання 
завдання тільки після багаторазових за-
прошень вчителя. Школярі спроможні були 
переказати казку за допомогою додаткових 
запитань, але й тоді вони плутали послі-
довність сюжету, не завжди точно переда-
вали діалоги головних героїв, їхні вислов-
лювання були дуже бідними, нерішучими. 

У цьому завданні оцінку «3» ставили за 
правильне, послідовне розташування кар-
тинок і правильний опис зображених подій 
під час переказу казки. Не була помилкою 
зміна послідовності карток, якщо вона ро-
зумно пояснювалася дитиною. Оцінка «2» 
ставилась тоді, коли дитина дотримувала-
ся правильної послідовності картинок, про-
те не могла її пояснити. Оцінка «1» – коли 
послідовність картинок не мала сенсу.

У наступному завданні школярам запро-
понували пригадати, якого першого звіра 
Колобок зустрів у лісі, заспівати пісеньку 
Колобка. У такий спосіб за допомогою вчи-
теля діти змогли передати зміст казки, де-
тально її переказати, передати діалоги між 
героями. Проте деякі респонденти одразу 
відмовилися від цих завдань. 

Дітям пропонувалося в процесі ціле-
спрямованих спостережень дати харак-
теристику кожному звіру, відповідаючи на 
запитання «який?», «яка?» або звернутися 
із запитанням до будь-якого героя казки. 
Під час виконання такого завдання мало 
дітей виявили ініціативність, інтерес, са-
мостійність, бажання говорити. Виокреми-
лася невелика група учнів, які практично 
повторили відповіді інших дітей, але мали 
недостатній запас знань, умінь, навичок, 
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водночас дуже довго згадували вже почуте, 
говорили невпевнено. 

Учням запропонували виконати завдан-
ня «Зроби за зразком» (п’ять хвилин). Діти 
повинні були перемалювати наданий візе-
рунок.

Приклади завдання в зошиті:

/ − / − / − / − / а) написати такі ж палички і 
рисочки в зошиті;/ − / − / − / − / 
б) продовжити в рядку хви-
леподібну лінію;

/ − / − / − / − / 

в) продовжити в рядку зиг-
загоподібну лінію.

На виконання цього завдання давалося 
п’ять хвилин. Проте дітей не повідомляли, 
що час фіксувався.

У процесі виконання дитиною завдання 
з’ясовувалося:

1) чи вміє дитина самостійно розглядати 
зразок перед початком роботи;

2) чи помічає вона невдачу у виконанні, 
як вона на це реагує;

3) чи звертається по допомогу;
4) чи пробує залишити завдання неза-

кінченим;
5) як реагує на оцінку своєї роботи.
Аналіз результатів виконання цього 

завдання показав, що одні діти правильно 
його виконували і встигали заповнити всю 
сторінку (3 бали); друга група дітей пра-
вильно виконувала завдання, проте встига-
ла заповнити менше (2 бали); третя група 
дуже погано виконувала завдання, припу-
скалася помилок, проте також швидко за-
повнювала всю сторінку (1 бал); четверта 
група виконувала завдання повільно і з по-
милками (0 балів).

Наступним завданням було конструю-
вання. Дітям пропонувалася конструктор-
ська гра за певними правилами.

Виконання завдання оцінювали за таки-
ми критеріями:

1. Намагається встановити, як грати 
в гру, що можна робити з нею, виявляє са-
мостійний пошук (високий рівень – 3 бали).

2. Виявляє цікавість до гри, проте ке-
рується лише звичним, стандартним ви-
користанням предметів (середній рівень – 
2 бали).

3. Виявляє звичайний інтерес, задоволь-
няється поверховим ознайомленням (низь-
кий рівень – 1 бал).

Варто зауважити, що під час спостере-
ження звертали увагу на те, чи вміють діти 
самостійно виконувати завдання за зраз-
ком, визначали рівень розвитку пізнаваль-
них процесів (уваги, мислення, зорово- 
моторної координації). 

Із цим завданням упоралися тільки по-
ловина випробуваних. Решта учнів були 

неактивними, припускалися помилок у кон-
струюванні.

Цілеспрямовані спостереження за про-
явом пізнавальної активності дітей на за-
няттях і поза ними виявили, що понад по-
ловині дітей властиві низька пізнавальна 
активність, недостатня ініціативність, від-
сутність цікавості до навколишнього сере-
довища, до спілкування з однолітками.

Для оцінки розвитку пізнавальної актив-
ності дітей за критерієм «Характер засво-
єння навчального матеріалу» ми обрали 
такі методи: складання усних творів-мініа-
тюр, робота з картинами, складання усних 
текстів-описів за картинами, тестування 
учнів.

У багатьох творах-мініатюрах учнів ми 
побачили лише перелік фактів, явищ, 
а своїх думок, почуттів, вражень, ставлення 
до побаченого не було висловлено. Речен-
ня короткі, без слів-епітетів, порівнянь, слів 
із переносним значенням.

Застосуванням роботи з картинами, 
складанням усних текстів-описів за карти-
нами ми прагнули перевірити словниковий 
запас школярів, образне мислення й обра-
зне мовлення, комунікативні вміння учнів. 
У доборі картин ми враховували життєвий 
досвід дітей, уміння спостерігати за при-
родою. Діти працювали із творами В. Ми-
роненка «Зима», К. Білокур «Соняшники», 
І. Левітана «Золота осінь».

Кількість дітей, які виявили високий рі-
вень пізнавальної активності, була не-
значною. До другої групи увійшли учні, які 
виявили відносно слабку пізнавальну ак-
тивність, їхні відповіді не були самостійни-
ми й характеризувалися повторами. 

Третя група складалася з дітей, які зов-
сім відмовилися виконувати завдання. 

Ми згодні з думкою, що для з’ясуван-
ня, наскільки розвинена усна мова дитини, 
під час складання усних творів-мініатюр, 
текстів-описів, роботи з картинами необ-
хідно звертати увагу на такі особливості: 
а) зв’язність мовлення, вміння правильно 
будувати речення; б) словниковий запас; 
в) правильність вимови звуків у розповідях, 
чіткість і розбірливість мовлення.

Рівень виконання кожного із завдань оці-
нювався, як і попередні, балами «3», «2», «1».

3 бали – дитина самостійно складає 
розповідь, виокремлює всі ознаки (до 7–8) 
предметів чи об’єктів опису; кількість ре-
чень у тексті розповіді, опису до 10 і біль-
ше, водночас використовує всі типи ре-
чень; наявні образні вирази (до 3 і більше) 
у тексті розповіді, опису.

2 бали – дитина будує розповідь за до-
помогою експериментатора, використо-
вуючи прості, короткі, однослівні речен-
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ня; виокремлює 3–4 ознаки предмета або 
об’єкта опису; кількість речень у тексті роз-
повіді, опису 5–6. Наявні паузи, речення зде-
більшого прості, відсутні образні вислови.

1 бал – у дитини відсутня самостійність 
та ініціативність, вона постійно потребує 
допомоги експериментатора. Відповідає 
одним словом, не вміє правильно побу-
дувати речення. Не користується мовни-
ми засобами виразності. Зазнає значних 
труднощів під час складання тексту-опису, 
творів-мініатюр. Виокремлює 1–2 озна-
ки об’єкта опису. Кількість речень у тексті 
розповіді, опису до 4. Використовує прості 
непоширені речення, що межуються з дов-
готривалими паузами та позбавлені образ-
них виразів [1].

Після аналізу дитячих творів-мініатюр, 
текстів-описів за картиною ми дійшли вис-
новку, що в дітей мова недостатньо зв’яз-
на, багато граматичних помилок, структура 
речення спрощена, в активному словнико-
вому запасі відсутні образні вислови.

У багатьох дітей спостерігається низька 
самооцінка, яка виявляється в несміливо-
сті, тривожності під час відповіді на запи-
тання, вони не виявляють «пізнавальної ак-
тивності».

Для оцінки розвитку пізнавальної актив-
ності учнів за критерієм «ставлення дітей 
до предмета» обрано метод «дитячий ма-
люнок».

Важливу інформацію про дітей отрима-
ли з дитячих малюнків. Тематика останніх 
може бути різноманітною, залежно від мети 
педагогічного спостереження. Такі теми ди-
тячих малюнків, як: «Мій клас», «Моя сім’я», 
«Я на уроці письма», «Я на уроці читання», 
дозволили нам одержати інформацію про 
почуття та переживання дитини під час від-
повідних уроків та перебування в школі.

Із довкілля найбільше впливають на ди-
тину (якщо читати дитячі малюнки) люди, 
з якими вона зустрічається, рідні та близь-
кі, з якими вона проживає, та інші діти, вза-
ємний вплив дітей один на одного – факт 
величезної педагогічної важливості. Оз-
найомлення з формальними показниками 
дитячого малюнка та прочитування його 
допомогли нам краще зрозуміти захоплен-
ня, ставлення дитини. Виявлені результати 
стали підґрунтям для подальшої індивіду-
альної та диференційованої роботи, умож-
ливили добір таких вправ, які необхідні 
учневі для подальшої результативної на-
вчальної діяльності.

Створені дітьми малюнки, в яких домі-
нували чорні та сірі тони, свідчили про по-
нижений тон настрою, невдоволення від 
роботи, небажання її виконувати. Яскраві, 
світлі, теплі фарби малюнка вказували на 

активний життєвий тонус дитини, запропо-
новану експериментатором роботу учні ви-
конували із задоволенням. Широкі штрихи 
під час малювання, домальовки засвідчува-
ли впевненість і рішучість учнів у тій чи ін-
шій сфері діяльності. Натиск на олівець дав 
змогу судити про рівень психомоторно-
го тонусу, загальної активності, емоційної 
напруженості. Сила тиску відображалася 
в жирності лінії. Паузи перед малюванням 
певних деталей чи чогось цілого найчасті-
ше пов’язані з конфліктним ставленням, є 
зовнішнім проявом внутрішнього дисонан-
су мотивів.

Про сприймання дитиною членів сім’ї, 
своїх товаришів, свого образу «Я» ми су-
дили на підставі порівняння розмірів фігур, 
особливостей зображуваних окремих ча-
стин тіла й усієї фігури загалом.

В аналізі процесу малювання ми брали 
до уваги: послідовність малювання членів 
сім’ї, своїх товаришів; послідовність ма-
лювання деталей; витирання гумкою; по-
вернення (повторне) до вже намальованих 
об’єктів, деталей фігур; паузи під час ма-
лювання; спонтанні коментарі автора; види 
ліній; натиск на олівець; особливості ліній: 
штрихова, ламана, обірвана лінія, повтор 
ліній; розміреність фігур на полі листка; 
розміри зображених фігур; використання 
кольорів; штрихування предметів: розма-
шисте, акуратне, сильний натиск.

Під час дослідження ми запропонува-
ли учням виконати тестове завдання. Для 
виконання цієї вправи дитині давалися ма-
люнки різного змісту (ігрового, побутово-
го, навчального) і пропонувалося вибрати 
найбільш цікаві, пояснити свій вибір. Поруч 
із цими малюнками намалювати себе.

За результатами такого тестового 
завдання визначалося ставлення учнів до 
школи, до навчальних предметів.

Про несформованість правильного став-
лення до школи свідчать: чорні та сірі тони 
в малюванні фігурки людини; паузи перед 
малюванням певних деталей; розміри фігу-
ри; особливості ліній.

Процес малювання виявив недостатні 
адаптаційні можливості дитини до навчання.

Аналіз за рівнями:
1. Учень вибирає навчальні сюжети (ви-

сокий – 3 бали).
2. Вибирає ігрові та змістовні малюнки 

на тему школи (середній – 2 бали).
3. Учень вибирає ігрові сюжети (низь-

кий – 1 бал).
Результати дослідження аналізували-

ся й заносилися до протоколу. Проведе-
не дослідження дало нам змогу правиль-
но визначити об’єктивну готовність дітей 
до навчання в школі. Готовність дитини до 
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спілкування передбачає вміння будувати 
свої стосунки з однолітками і вчителем. 
Цю інформацію можна отримати від батьків: 
чи вміє дитина спілкуватися в доброзичли-
вій формі, чи вміє адресувати свої вислов-
лювання одноліткам, чи боязка, пасивна 
або ж привертає увагу до себе. Особли-
вості спілкування дитини можна з’ясувати 
під час опитування батьків: чи переконливо 
аргументує свої думки (прохання, оцінки, 
розпорядження, доручення тощо); на які 
ролі претендує в грі .

Анкетування ми не могли провести, тому 
що діти у віці 6–7 років занадто малі для 
цього, тому проведено тестування, для 
якого вибрані такі завдання: домалювати 
фігури, предмети, підкреслити правильну 
відповідь, викреслити зайвий предмет. 

Як засвідчили результати дослідження, 
учнів можна умовно розподілити на три 
групи: активні діти; діти, що схильні до на-
слідування і повторів; пасивні діти.

У процесі аналізу виявилося, що актив-
ними є ті самі діти.

Ця група була найменшою. Діти, які 
склали другу групу, виявили відносну піз-
навальну активність, їхні відповіді не були 
недосконалими. Вони повторювали ви-
словлювання інших дітей. До третьої групи 
належали діти, які зовсім відмовилися ви-
конувати завдання. Ця група була найчис-
леннішою.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. З одержаних даних ми дійшли виснов-
ку, що в дітей 6–7 років переважно низь-
ка пізнавальна та мовленнєва активність, 
недостатня ініціативність. Вони дуже 
повільно переключаються з інтенсивної 
рухової активності на розумову, байду-
жі до результатів своєї діяльності, ніко-
ли не радіють успіхам і не сумують через  
невдачі.

Результати констатувального етапу екс-
перименту свідчать про низький рівень піз-
навальної активності досліджуваних дітей 
(низькими виявилися результати за всіма 
критеріями). 

Варто наголосити на тому, що ми згодні 
з думкою, що особливу увагу треба звер-
нути на формування емоційних передумов 
у розвитку пізнавальної активності дітей, 
формувати навички сприймання, розши-
рювати спектр пізнавальних (зовнішніх та 
внутрішніх) дій дитини.

Вважаємо, що зміст навчального матері-
алу має орієнтуватися на подальше вдоско-
налення здібностей дітей у набутті знань. 

Саме тоді самостійна, ініціативна дослід-
ницька діяльність школярів стане головним 
чинником у розвитку їхніх здібностей. Зба-
гачення навчального матеріалу пізнаваль-
ним змістом – це засіб гуманного підходу 
до розвитку кожної дитини, це надання їй 
можливостей «бути», виявити свій творчий 
потенціал.

 Аналіз навчальних занять у початковій 
школі щодо використання методів навчан-
ня засвідчив, що дидактична гра ще не ста-
ла реалією сучасної школи, під час її за-
стосування не реалізуються повною мірою 
закладені в ній дидактичні можливості.

У процесі пілотажного дослідження опти-
мальними педагогічними умовами застосу-
вання дидактичної гри як засобу стимулю-
вання пізнавальної активності учнів віком 
6–7 років визначено такі:

– здійснення диференціації під час ор-
ганізації навчально-ігрової діяльності шко-
лярів;

– організація взаємодії вчителя й учнів 
на принципах співробітництва;

– використання ігор проблемного харак-
теру;

– забезпечення емоційної насиченості 
навчально-ігрової діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів складної та багатогранної пробле-
ми стимулювання пізнавальної активності 
молодших школярів за допомогою дидак-
тичних ігор. Воно відкриває перспективу 
для більш глибокого вивчення умов, осо-
бливостей технології проведення дидак-
тичних ігор для стимулювання пізнавальної 
активності дітей.
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Статтею передбачено розкрити задачі комплексного завдання з навчальної проблеми пейзаж. Завдан-
ня спрямоване на пошукову, експериментальну та дослідницьку діяльності студентів з інноваційними 
ідеями, художніми техніками та матеріалами, стилістичними прийомами живопису. У процесі його ви-
рішення збагачується їхній мистецький тезаурус, художній та методичний досвід. Контрольний перег-
ляд робіт дозволяє визначити ступінь сформованості професійної компетентності майбутніх вчителів 
художнього профілю.

Ключові слова: вальор, майбутні вчителі образотворчого мистецтва, методична і фахова компе-
тенції, пейзаж, пленер, учнівська молодь, художні техніки.

В статье рассматриваются совокупность задач, из которых состоит комплексное задание по методи-
ке обучения пейзажа. Задание предусматривает поисковую, исследовательскую и экспериментальную 
деятельность студентов с инновационными идеями, художественными техниками и материалами, сти-
листическими приёмами живописи. В процессе его решения обогащается их изобразительный тезау-
рус, методический и художественный опыт. Контрольный просмотр работ позволяет определить сте-
пень сформирования профессиональной компетентности будущих учителей художественного профиля.
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Rudenko I.V. COMPLEX TASK ON METHODS OF TEACHING PAINTING LANDSCAPES  
IN SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATION

The article reveals the issue of complex task on the educational problem of landscape. 
The complex task is aimed at students’ experimental and research activity with innovational ideas, artistic 

techniques and materials, stylistic painting practices. Solving this task, the student enriches his art thesaurus, 
artistic and methodic experience. Through control review of works, the teacher can determine the level of pro-
fessional competency of future educators in artistic field.

Key words: tone value, future teachers of arts, methodic and professional competencies, landscape, plein 
air, youth, art techniques. 

Постановка проблеми. Компетентніс-
ний підхід до художньо-педагогічної освіти 
майбутніх учителів образотворчого мис-
тецтва передбачає формування здатності 
сприймати і розуміти твори образотвор-
чого мистецтва та володіння його базови-
ми основами, художньо-творчою та худож-
ньо-практичною діяльностями як власною 
так і учнівської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Практичній підготовці фахівців у ви-
щих педагогічних навчальних закладах 
України присвячені дослідження О. Кайда-
новської, І. Мужикової, О. Музики, О. Смір-
нової, І. Руденко, Г. Сотської, О. Шевнюк 
та ін. Автори вважають, що професійна 
підготовка майбутніх вчителів зумовлена 
дидактичними принципами освіти, які за-
безпечують їхні знаннєві, культурні та про-
фесійні здатності. 

На думку О. Шевнюк [16], актуальним 
принципом в якісному оновленні змісту 
художньої підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва важливу роль 

відіграє його індивідуалізація та диференці-
ація, володіння художніми техніками, базо-
вими знаннями та уміннями й методичними 
основами викладання образотворчого мис-
тецтва. 

Адже художні техніки постійно розви-
ваються в єдиному темпі зі своїм часом і 
технічним прогресом, спираючись на непе-
ресічні зразки минулого і сучасного; вони 
постійно удосконалюються та урізноманіт-
нюються, що провокує і художника, і вчи-
теля, і учнівську молодь до різноманітних 
експериментів, а їх засвоєння вдосконалює 
художній досвід [10, с. 309]. 

Комплексні завдання з української мови 
та інформатики розроблялися С. Боюсом, 
Н. Дегтярьовою, І. Лупан, О. Рєзіною як за-
сіб оцінювання знань та умінь, отриманих 
протягом певного періоду.

Темою близькою до заявленої проблеми 
переймалися Л. Гарбузенко, В. Рагозіна, 
І. Руденко, О. Сова, В. Федієнко, О. Чеме-
ренко. На погляд авторів, система творчих 
та навчальних завдань допомагають послі-
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довному та поглибленому засвоєнню учнів-
ською молоддю мистецтва.

Представлена система творчих завдань 
з мистецтва у методичному посібнику [9] 
дозволяє вчителям застосовувати творчий 
підхід й використовувати власний досвід 
у побудові й моделюванні своїх варіантів 
творчих завдань, інтерпретації їх результа-
тів з розумінням дидактичної, розвивальної 
та виховної мети завдань. 

На стадії опанування системи навчальних 
завдань з пленеру О. Сова [11] пропонує їх 
диференціацію відповідно художнього дос-
віду студентів та вказує на тісний зв’язок 
з методикою навчання учнів пейзажу.

Теоретичний аналіз мистецтвознавчої 
літератури виявив, що комплексні задачі 
в написанні пейзажів вирішувалися мит-
цями в різні історичні періоди. Художники 
барбізонської школи, А. Калам, М. Кримов, 
К. Моне, Якоб ван Рейсдал та інші експе-
риментували з художніми техніками, сти-
льовими прийомами, освітленням. Задачу 
на переведення рисунків та живописних 
полотен в офорти та гравюри здійснюва-
ли Ф. Валлоттон, Ф. Буше, Вінсент ван Гог, 
Д. Страдано, Ж. Фрагонар та інші митці, що 
сприяло їх популяризації. 

Отже, комплексні завдання та системи 
творчих й навчальних завдань з мистецтва 
характеризуються диференційованістю, 
варіативністю, інструментарієм оцінювання 
досягнень учнівською молоддю. Але саме 
комплексним завданням з образотворчого 
мистецтва, зокрема пейзажу, в педагогіч-
ній практиці увага не приділялася.

Постановка завдання. Мета та завдан-
ня статті спрямовані на розкриття потен-
ціалу комплексного завдання з методики 
навчання пейзажу.

Виклад основного матеріалу. У про-
грамах для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів та з галузі «Мистецтво» 
для шкільної й позашкільної освіти виявле-
но спільну задачу – опанування учнівською 
молоддю навчальної проблеми пейзаж й 
художніх технік відповідно вікових, навчаль-
них можливостей та художнього досвіду. 

Усвідомлення та розуміння майбутніми 
вчителями образотворчого мистецтва цілі 
навчання пейзажу дозволить оптималь-
но донести її до учнів. Навчальна мета 
зображення пейзажу сприяє ознайомлен-
ню з його видами, перспективними скоро-
ченнями, художніми техніками. Розвиваль-
на мета – спрямована на стимулювання 
емоційних, кольорових, тональних відчут-
тів. Виховною проблемою постає любов та 
бережливе ставлення до явищ природи, 
здатність дотримуватися здорового спосо-
бу життя у єдності з нею, відповідальність 

й екологічна свідомість щодо збереження 
довкілля, усвідомлення впливу природи на 
власне життя й життя в суспільстві.

Комплексне завдання з методики нав-
чання пейзажу характеризує сукупність 
методичної, фахової та практичної задачі. 
Методична – сприяє пошуку цікавих фактів 
з творчості пейзажистів, розробці завдань 
для учнів з різних видів пейзажу. Фахова – 
спрямована на дослідження впливу освіт-
лення, стилістичних прийомів живопису на 
емоційне сприймання художнього образу в 
пейзажі на прикладі одного ландшафтного 
мотиву. Практична – передбачає експери-
ментування з художніми техніками, виго-
товлення ілюстративного ряду, вправляння 
з педагогічного рисунку, створення пре-
зентацій.

Комплексне завдання з методики нав-
чання пейзажу охоплює сукупність задач : 

• використати різні художні техніки або 
одну пріоритетну;

• проекспериментувати з технікою грат-
таж (варіанти);

• відобразити різні природні явища або 
одне;

• розробити завдання для учнів різних 
вікових категорій;

• дослідити стилістичні особливості жи-
вопису.

Тобто комплексне завдання з методики 
навчання пейзажу дозволяє студентам ди-
ференційовано підійти до вирішення задач, 
зокрема, за основу для ілюстративного 
ряду взяти власний пленерний пейзаж, або 
фрагмент з мистецького твору, або різні 
види пейзажів.

У процесі пошуку інформації про твор-
чість художників відбираються цікаві фак-
тів для стислої доповіді з презентацією. 
Наводимо приклади тез про художників, 
особливості художніх технік й стилістичних 
прийомів живопису. 

Голландський живописець Якоб ван 
Рейсдаль [12] відображав тонові модифіка-
ції кольору природних явищ. Особливості 
манери письма Рейсдала полягають у ма-
леньких мазках для моделювання форми, 
передачі образності ландшафту. Колорит 
його картинам надають стилістичні при-
йоми голландського живопису (підмальо-
вок вугіллям, імпріматура паленою вохрою, 
«мертвий прошарок» з титанового білила 
та ультрамарину, прокладка локальними 
кольорами).

Майстер альпійського пейзажу А. Ка-
лам [14] створював синтетичні пейзажі, які 
комбінував з натурних етюдів різних ланд-
шафтів. Він цілеспрямовано зображував 
серію варіантів пейзажів з одним мотивом 
відповідно чотирьом порам року. Митець 
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майстерно володів вальорами освітленої 
та тіньової сторін об’єкту. Завдяки тонких 
градацій відтінків він передавав просторо-
вість у пейзажі. 

Барбізонці [15] започаткували роботу на 
пленері від початку роботи і до її завершен-
ня. Їм притаманне писати рідний ландшафт 
одного мотиву при різному освітленні. Вони 
відмовилися від ретельного виписування 
форми кожного предмета, зосередивши 
увагу на передачі саме почуття, а не ро-
зуму. В їх полотнах різниця між етюдом та 
власне картиною зникла. 

Імпресіоніст Клод Моне [5] перевершив 
пленерними пейзажами з різноманітним 
освітленням своїх попередників. Він не 
тільки показав на прикладах серій одного 
мотиву різні пори року, добові зміни, але 
й дослідив туман у його багатообразності.

Живописець М. Кримов [4] сформулю-
вав теорію тону в процесі вивчення творів 
художників минулого та власного досвіду. 
Він розробив навчальну таблицю на при-
кладі одного пейзажному мотиву з білою 
хаткою, в якому відображена тонова моди-
фікація білого кольору у змінах добового 
освітлення.

Техніку клуазонізм [3] створили Еміль 
Бернар та Луї Анкетен (1887 р.). Новизна 
цієї техніки полягає у відмові використання 
кольорової градації та напівтонів. Голов-
ну роль у клуазонізмі відіграє колір, який 
надає живописній площині декоративного 
ефекту, піднімаючи лінію горизонту і руйну-
ючи звичну перспективу простору. Об’єк-
ти на картині сприймаються як пласкі тіні, 
накладені на живописну поверхню. У своїх 
роботах її використовували Ван Гог, К. Ма-
левич, М. Врубель, Поль Гоген, Поль Сезан 
та інші. 

Картина Ван Гога «Соняшники» написа-
на у техніці Іmpasto. Пастозний живопис 
характеризується густими, щільними маз-
ками, які добре вирізняються на поверхні 
картини та створюють фактурний ефект. 
Мазки дозволяють зберегти форму, яку їм 
надають пензлі або мастихін. 

У ХVІІ столітті широкого розповсюджен-
ня набула техніка гризайль в розписах ін-
тер’єрів класицизму для утворення імітації 
рельєфу. Гризайль походить від французь-
кого – сірий. Монохромний живопис (гри-
зайль) виконується різними відтінками яко-
го-небудь одного кольору (умбра, сієна, 
сірий, ультрамарин тощо). 

Пуантилізм – напрям живопису неоім-
пресіонізму, в якому завдяки роздільним 
чітким мазкам у вигляді точок або дрібних 
квадратів створюється зображення. Змі-
шування кольорів відбувається на стадії 
сприймання картини глядачем. Найвідоміші 

митці цього напряму живопису вважаються 
Жорж Сьора, Поль Сіньяк, Анрі Матіс, Ка-
міль Піссарро, Микола Мещеряков.

Сфумато від італійського – затушова-
ний, буквально – той, що зникає, як дим. 
У живопису цей прийом дозволяє переда-
ти повітряний простір довкола предметів, 
пом’якшити контури об’єктів. Леонардо 
да Вінчі об’єднав різні плани композиції 
світло-повітряним середовищем за вико-
ристання сфумато. Тому він закономірно 
прив’язав «сфумато» до принципу «пові-
тряної перспективи», згідно з яким відда-
лені предмети необхідно зображати більш 
холодним кольором і з «розмитими конту-
рами». Однак, всупереч власним «науко-
вим принципам», Леонардо в пізній період 
творчості використовував сфумато з іншою 
метою – для надання художнім образам 
«ніжності і чарівності» певної загадковості. 
Яскравим прикладом слугує картина Лео-
нарда да Вінчі «Джоконда».

Фелікс Валлотон [1] уславився технікою 
сухої голки, офортами та своїми ксилогра-
фіями (дереворитами) з робіт старих май-
стрів таких як Франсуа Мілле, Рембранд, А. 
Дюрер, Енгр, Ганс Гольбейн. Нідерландець 
Д. Страдано [2] створив аналітичну серію 
рисунків присвячених новим винаходам 
свого часу з наступним переведенням їх у 
гравюри. Французький митець Ф. Буше [2] 
відтворював полотна Антуана Ватто в гра-
вюрах, картини відомих художників в ес-
тампах та створював гравюри за власними 
рисунками до п’єс Ж. Мольєра. Ще один 
французький художник Ж. Фрагонар [2] 
переводив у гравюри живопис Пьєтро Лі-
бертіно «Антоній і Клеопатра», Марко Річчі 
«Вечеря в Емаусі», Якопа Тінторетто «Стрі-
тення Господнє». Постімпресіоніст Вінсент 
ван Гог [7] переймався естампами східних 
митців, якими прикрашав свою майстерню 
й скопіював олійними фарбами гравюру Хі-
росіге «Міст під час дощу».

Отже, митці передавали освітлення різ-
них явищ природи на одному пейзажному 
мотиві за допомогою стилістичних прийо-
мів живопису: вальорів, сфумато, імпріма-
тури, пастозного мазка, технік пуантилізму, 
клуазонізму, гризайль тощо та переводити 
мистецькі твори з однієї художньої техніки 
в іншу, що сприяло їх розповсюдженню, 
доступності для широких мас населення.

Під час перегляду комплексного завдан-
ня (оцінювання) у процесі дискусії з’ясу-
валося про значення одного пейзажного 
мотиву з різним освітленням. Це уможли-
влює пошук спільних та відмінних рис пей-
зажного образу. Так, сукупність прийомів 
діагональних або прямих, ледь помітних 
або контрастних, розмитих або розтушо-
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ваних штрихів й мазків підкреслюють стан 
природи. У техніці простого або кольоро-
вого олівців, воскової крейди, вугілля, сан-
гіни, «ала-прима» тощо добре зображува-
ти мінливість природи у короткотривалих 
етюдах, начерках та зарисовках на пленері. 
Техніка акварелі по-вологому допомагає 
змальовувати особливості туману, дощу, 
вітру, вранішнього серпанку. Лесування 
надає легкості у передачі світанку, прозо-
рості води й неба. Граттаж та гравюра на 
картоні створюють враження казковості, 
фантастичності, таємничості від пейзажу. 
Різни види аплікаційних технік, клуазонізм 
надають декоративності пейзажу. Техніка 
«impasto» підсилює відчуття матеріальності 
зображених об’єктів та підкреслює дина-
міку композиції, а гризайль сприяє ілюзії 
«об’ємності» плаского зображення.

Завдяки художніх технік, вальорів і то-
нових градацій змінюються враження від 
пейзажу, безпосередні почуття в процесі 
сприймання.

Виготовлену наочність майбутні учителі 
образотворчого мистецтва апробують під 
час педагогічних практик в школах різного 
типу. Наочність демонструє учням унікаль-
ність технік граттаж (воскографія), карто-
нографії (гравюра на картоні), плямогра-
фія, колаж, декупаж у різних модифікаціях. 
Виконання комплексного завдання умож-
ливило розробити художньо-практичні 
завдання та експериментальні вправи для 
учнів. Наприклад, у завданні з перетворен-
ня зображення з одної художньої техніки 
в іншу учні досліджують колористичні або 
тонові зміни. Створення пейзажу по типу 
кадрів з улюбленими літературними героя-
ми допомагають зрозуміти механізм муль-
типлікації та зумовлюють колективну спів-
творчість тощо.

Перегляд робіт виявив 2 особи (8,7%) 
з 23 студентів, які вирішили всі задачі 
комплексного завдання. Інші студенти ча-
стково упоралося із завданням. Даний фе-
номен фіксують плутанина в передачі те-
пло-холодності тла, кольорових та тонових 
градацій, помилки в розташуванні компо-
зиційного центру, ритміки об’єктів, дина-
міки композиції тощо; часткова орієнтація 
в навчальних програмах для загальноос-
вітніх та позашкільних навчальних закладів, 
хаотичні знання з вікових особливостей уч-
нів, з форм роботи, методах та прийомах 
навчання пейзажу; на достатньому рівні во-
лодіють художніми техніками, але не мають 
належного пленерного досвіду. 

Результат виконання комплексного 
завдання виявив ступінь володіння мето-

дичною компетенцією. На це вказують здат-
ність керувати евристичною бесідою, дис-
кусією довкола мистецьких тем, пошуком 
найбільш сутнісних елементів у творчості 
митців, розробкою презентацій та завдань 
для учнів. Фахову компетенцію характери-
зує ступінь володіння художніми техніками, 
стилістичними прийомами живопису. Варі-
ативність та диференційованість комплек-
сного завдання сприяють вибору поставле-
них задач відповідно можливостей студентів.

Проаналізовані мистецтвознавчі праці 
показали, що комплексні завдання з пей-
зажу вирішувалися художниками в різні 
історичні епохи. Обґрунтовано потенціал 
комплексного завдання, який полягає у 
вирішенні декількох задач як єдиного ціло-
го, як інструментарію оцінювання ступеня 
сформованості професійної компетентно-
сті майбутніх вчителів образотворчого мис-
тецтва.

У процесі роботи над комплексним 
завданням виокремилися інтерактивні фор-
ми роботи з учнівською молоддю : вірту-
альна подорож по музеях світу, екскурсія в 
музей, картинну галерею, перегляд творчих 
робіт дітей, ворк-шоп (творча майстерня), 
вернісаж, міні-виставка. Визначено про-
блемно-пошуковий метод, який спрямова-
ний на розкриття таїн майстерності пейза-
жистів та цікавих фактів з їхньої творчості. 
Стислі доповіді з презентацією та дискусія 
уможливили розширення мистецького те-
заурусу. У процесі евристичної бесіди роз-
крився вплив освітлення на сприймання 
одного пейзажного мотиву. Експерименту-
вання та дослідження встановили, що різ-
номанітні штрихи й мазки передають тонові 
та колірні градації, задають динаміку пей-
зажній композиції.

Висновки. Вважаємо, що завдяки комп-
лексному завданню з методики навчання 
пейзажу стимулюється творча активність 
студентів у творчому пошуку, експеримен-
тальній та дослідницькій діяльності з інно-
ваційними ідеями, напрямами, технологія-
ми та матеріалами, але потрібно приділяти 
увагу окремим його задачам. 

Розроблене комплексне завдання з ме-
тодики навчання пейзажу може впрова-
джуватися у вищих педагогічних закладах 
та педагогічних училищах, для отримання 
другої вищої освіти й курсах підвищення 
кваліфікації вчителів.

Подальших розвідок потребують комп-
лексні завдання з інших навчальних про-
блем передбачених методикою навчання 
образотворчого мистецтва в шкільній та 
позашкільній освіті.
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ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Фенцик О.М., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Мукачівський державний університет

У статті порушено проблему формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти. 
Автор зазначає, що формування читацької компетентності – це складний і довготривалий процес, який 
охоплює не тільки формування навички читання, але й уміння та навички, знання й цінності, завдяки 
яким учень зможе здійснювати пошук у тексті потрібну інформацію, аналізувати її, інтерпретувати, 
оцінювати її зміст і формулювати власні умовиводи. Важливу роль у цьому відіграє якісно спланований 
процес аналізу художнього тексту, який має свої методичні особливості та повинен бути спрямований 
на літературний розвиток дитини.

Ключові слова: уміння читати й розуміти прочитане як наскрізне уміння, мовно-літературна 
освітня галузь, читацька компетентність, учні молодшого шкільного віку, сприймання художнього 
твору, аналітико-синтетичні вміння, аналіз художнього тексту, принципи аналізу, види аналізу, літе-
ратурний розвиток учнів.

В статье затронута проблема формирования читательской компетентности соискателей начального 
образования. Автор отмечает, что формирование читательской компетентности – это сложный и дли-
тельный процесс, который охватывает не только формирование навыка чтения, но и умения и навыки, 
знания и ценности, благодаря которым ученик сможет извлекать из текста нужную информацию, ана-
лизировать ее, интерпретировать, оценивать ее содержание и формулировать собственные умозаклю-
чения. Важную роль в этом играет качественно спланированный процесс анализа художественного 
текста, который имеет свои методические особенности и должен быть направлен на литературное раз-
витие ребенка.

Ключевые слова: умение читать и понимать прочитанное, языково-литературная образователь-
ная отрасль, читательская компетентность, ученики младшего школьного возраста, восприятие ху-
дожественного произведения, аналитико-синтетические умения, анализ художественного текста, 
принципы анализа, виды анализа, литературное развитие учащихся.

Fentsyk O.M. FORMING THE READERSHIP COMPETENCE OF THE PRIMARY EDUCATION 
SEEKERS: THE ANALYSIS OF THE LITERARY TEXT

The article deals with the problem of formation of readership competence of primary education students. 
The author notes that the formation of readership competence is a complex and long-term process that encom-
passes not only the development of reading skills, but also skills and abilities, knowledge and values through 
which a learner can search the text, analyze, interpret, evaluate its content and formulate own inferences. Com-
petent reader should independently navigate the circle of children’s reading, work with different kinds of texts 
of children’s books. But, to ensure that the artistic texts have caused positive emotions in the child, as a result 
of which there was a desire to read again, students should be taught to analyze, interpret, provide an emotional 
and critical assessment of the text. An important role in this is played by a well-planned process of analysis 
of literary text in the lessons of literary reading, which has its methodical features and should be aimed at the 
literary development of the child. The author also defines the initial provisions for the analysis of fiction in 
elementary school and examines the types of analyzes (semantic, structural, figurative, problem-thematic) that 
are most appropriate to use in literary reading lessons.

Key words: ability to read and understand as transversal skills, language and literary educational branch, 
readership competence, pupils of junior school age, perception of fiction, analytical and synthetic skills, anal-
ysis of literary text, principles of analysis, types of analysis, literary development of students.

Постановка проблеми. У динамічних 
змінах, які відбуваються в сучасному су-
спільстві, постійно доводиться мати справу 
зі збільшенням обсягів інформації, що зу-
мовлює домінування фрагментарного по-
верхневого читання інформації над вдум-
ливим, а це гальмує процес глибокого її 
усвідомлення та сприйняття. Тому, щоб 
орієнтуватися в різноманітній інформації, 
необхідно вміти відбирати, аналізувати, ін-
терпретувати та оцінювати її. 

Проблема читання є актуальною як у су-
спільстві в цілому, так і в освітньому про-
цесі закладів загальної середньої освіти. 
Відповідно до Державних нормативних до-
кументів («Нова українська школа. Концеп-
туальні засади реформування середньої 
школи», «Державний стандарт початкової 
освіти») уміння читати й розуміти прочита-
не визначено як наскрізне, яке є «основою 
для успішної самореалізації учня – як осо-
бистості, громадянина і фахівця» [8, с. 12]. 
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За новим Державним стандартом початко-
вої освіти, за яким навчатимуться першо-
класники з 1 вересня 2018 року, форму-
вання читацької компетентності визначено 
одним із важливих складників мети мов-
но-літературної освітньої галузі [1]. 

Початковий етап літературної освіти віді-
грає базову роль у загальному процесі лі-
тературного розвитку учнів, оскільки саме 
в цьому віці вміння читати і розуміти текст 
стає передумовою успішного навчання 
в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема читання та розуміння 
прочитаного й досі залишається однією 
з найскладніших і актуальних у початковій 
літературній освіті. ЇЇ досліджували багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених, методи-
стів: О. Никифорова, С. Рубінштейн, Н. Че-
пелєва, І. Якиманська та ін. (психологіч-
ні аспекти процесу читацької діяльності); 
О. Джежелей, Г. Коваль, В. Мартиненко, 
В. Науменко, О. Савченко та ін. (педаго-
гічні аспекти проблеми навчання читання 
та уроків літературного читання). Зокрема, 
О. Беліна розглядає особливості сприйнят-
тя художніх творів учнями початкових класів 
[2]; О. Вашуленко – проблему формування 
комунікативно-мовленнєвих умінь молод-
ших школярів на уроках літературного чи-
тання [3]; В. Мартиненко визначає сутнісні 
характеристики читацької компетентності 
молодших школярів [5], Т. Петровська до-
сліджує проблему розвитку образного мис-
лення на уроках літературного читання [9]. 
О. Савченко подає особливості моделю-
вання сучасних уроків літературного читан-
ня [10; 11].

Постановка завдання (цілей статті). 
Мета статті полягає в розкриті особливос-
тей аналізу художнього твору в контексті 
формування читацької компетентності здо-
бувачів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу дослі-
джень. Пріоритетною метою уроків літе-
ратурного читання є формування читацької 
компетентності учнів, усвідомлення себе 
як грамотного читача, здатного до вико-
ристання читацької діяльності як засобу 
самоосвіти. Насамперед, з’ясуємо сут-
ність дефініції «читацька компетентність». 
Вітчизняні педагоги, психологи і методи-
сти (О. Ісаєва, О. Куцевол, В. Мартиненко, 
О. Савченко, Н. Чепелєва, О. Шкловська, 
Т. Яценко та інші) виокремлюють читацьку 
компетентність як інтегровану особистісну 
якість, що формується й розвивається в 
процесі шкільного літературного навчання, 
а також удосконалюється протягом життя.

Так, Мартиненко В.О. читацьку компе-
тентність розглядає в контексті діяльнісно-

го, особистісно зорієнтованого підходів та 
визначає її як складне багатокомпонентне 
особистісне утворення. У змісті читацької 
компетентності молодших школярів визна-
чає такі взаємопов’язані компоненти: мо-
тиваційний, когнітивний, операційно-діяль-
нісний, рефлексивний [5, с. 149]. Цілком 
погоджуємось із відомим науковцем, що 
читацька компетентність як базова скла-
дова комунікативної і пізнавальної компе-
тентностей передбачає оволодіння учнями 
сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень, які дають змогу дитині відповідно 
до її вікових можливостей самостійно орі-
єнтуватися в колі дитячого читання, само-
стійно працювати з різними видами пись-
мових текстів. 

Проте, аби учень молодшого шкільного 
віку умів працювати з текстами дитячих кни-
жок, аби вони викликали в нього позитивні 
емоції та виникало бажання знову почитати, 
необхідно його навчити аналізувати, інтер-
претувати, надавати емоційну та критичну 
оцінку прочитаному тексту. Компетентний 
читач повинен вміти осмислювати зміст і 
форму тексту та критично оцінювати якість 
і достовірність поданої інформації. 

Формування читацької компетентності 
здобувачів початкової освіти – це складний, 
довготривалий, цілеспрямований поетап-
ний процес, який спрямований на забезпе-
чення ефективного освітнього середовища, 
створення психолого-педагогічних умов із 
метою формування в учнів повноцінної на-
вички читання, розвитку мотивації дітей до 
читання, залучення їх до читацької діяльно-
сті як засобу пізнання світу і самопізнання; 
формування здатності сприймати, аналізу-
вати, інтерпретувати, критично оцінювати 
письмові та інформаційні тексти різних ви-
дів, працювати з інформацією та застосо-
вувати її в навчально-пізнавальних, комуні-
кативних ситуаціях, практичному досвіді.

Безперечно, оволодіння процесом усві-
домлення тексту вимагає від учнів молод-
шого шкільного віку досить високого рівня 
розвитку розумових операцій аналізу і син-
тезу та складної мисленнєвої роботи, що 
потребує виділення «основних елементів 
матеріалу та об’єднання їх в єдине ціле» 
[3, с. 29], у результаті чого визначається 
головна думка тексту. Авжеж цей процес 
складний для дитини, адже в кожному тек-
сті відображення дійсності опосередкова-
но авторським розумінням. Тому потрібно 
привчати учнів розуміти чужу думку, яка 
закодована в тексті. Розуміння тексту (за 
теорією І. Гальперіна) – це вичитування різ-
них видів текстової інформації: актуальної 
(відомості про факти, явища, події, проце-
си й осіб), концептуальної (думки й почут-
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тя автора), підтекстової (приховані смис-
ли контексту, усвідомлення яких дозволяє 
правильно визначити головну думку твору) 
[4, с. 27–28].

Здобувачі початкової освіти є на рівні 
вичитування тільки фактуальної інформації. 
Тому важливо вчити учнів спостерігати за 
структурою тексту, порівнювати, класифі-
кувати, узагальнювати, тобто оволодівати 
операціями аналізу твору, з метою засво-
єння підтекстової та концептуальної рівнів 
тексту, що веде до повноцінного сприйнят-
тя літературного твору [6, c. 50].

Погоджуємось із В. Мартиненко, що чи-
тацька компетентність як складне інтегро-
ване особистісне утворення стосується 
текстів різних видів, а не лише художніх [5], 
проте зупинимось саме на особливостях 
роботи над художнім текстом.

Сприймання художнього твору – склад-
ний інтелектуальний та емоційний процес. 
Усі цінності художнього твору не можуть 
просто так перелитися в розум, серце і 
душу дитини. Тому на уроках літератур-
ного читання вчитель у процесі аналізу та 
інтерпретації художнього твору повинен 
враховувати його не тільки змістовий (ін-
телектуальний), але й емоційний аспект, 
вчити учнів співпереживати персонажам 
твору, хвилюватися й радіти, засуджувати 
негідні вчинки, надавати емоційно-оцінні 
судження.

Шлях до сприймання художнього твору 
лежить через аналіз тексту. Зауважимо, 
що учні молодшого шкільного віку не вмі-
ють аналізувати художні тексти, їх потрібно 
цьому навчити, оскільки «здатність безпо-
середнього образного і емоційного сприй-
няття літературно-художніх творів не є еле-
ментарною і вродженою» [7, с. 33]. Проте, 
перш ніж аналізувати твір, «розбирати» 
і тлумачити його, треба дати школяреві 
можливість відчути естетичне задоволення 
від зустрічі з мистецтвом, насолодитись від 
його сприйняття. Розглянемо вихідні поло-
ження щодо аналізу художнього тексту на 
уроках літературного читання в початковій 
школі:

1) аналіз тексту здійснюється під ке-
рівництвом вчителя, який має враховува-
ти вікові та індивідуальні особливості його 
сприймання;

2) аналізу тексту передує первинне ці-
лісне, емоційне спри¬ймання учнями ху-
дожнього твору;

3) аналіз твору здійснюється в єдності 
його змісту і форми (не тільки що написав 
автор, але й як написав (композиція, сю-
жет, образи, мова);

4) аналіз твору повинен опиратися 
на текст; 

5) аналіз має бути цілеспрямованим, 
його основна мета – повне розуміння тек-
сту та усвідомлення головної думки твору;

6) специфіка літературних текстів зумов-
лює способи їх опрацювання, що й впливає 
на вибір виду аналізу. Під час роботи з на-
уковими текстами велика увага приділяєть-
ся вилученню та інтерпретації пізнавальної 
інформації. Опрацювання художніх текстів 
потребує не тільки логічного осягнення, 
але й емоційного сприймання – співпере-
живання, співчуття.

На сьогодні немає єдиного підходу щодо 
визначення видів аналізу художнього твору 
та критеріїв їх відбору. Та варто зауважити, 
що вибір виду аналізу твору не може бути 
процесом нерегульованим. Це залежить 
від ідейно-художніх особливостей, родової 
і жанрової специфіки твору; особливостей 
сприйняття твору учнями молодшого шкіль-
ного віку, рівня їх літературного розвитку; 
дидактичної мети конкретного уроку. 

Найлегший та найдоступніший для мо-
лодших школярів – це смисловий аналіз 
(його ще називають аналіз розвитку дії, 
услід за автором). Об’єктом смислового 
аналізу є сюжет, в якому розкривається го-
ловна думка твору (спостереження за роз-
витком подій у творі). 

Образний аналіз – це дослідження обра-
зів у зв’язках з іншими художніми складни-
ками тексту. Оскільки в дитячій літературі 
художнім образом насамперед є персонаж, 
то насамперед проводиться робота над 
характером героя з опорою на сюжет. Під 
час образного аналізу художнього твору 
учні спостерігають, як у художньому тво-
рі вибудовується система образів твору із 
змалюванням зовнішності героїв, їх вчин-
ків (поведінки), характеру. Також розгляда-
ються взаємовідносини героїв. При цьому 
необхідно, щоб діти зрозуміли мотивацію, 
причини поведінки персонажів. На основі 
аналізу взаємодії образів виявляється ідея 
твору. 

Проблемно-тематичний аналіз здебіль-
шого є доцільним під час вивчення худож-
ніх творів на порушення морально-етичних 
проблем. Наприклад, оповідання В. Сухом-
линського «Який слід повинна залишити 
людина на землі?». Уже в самій назві ви-
значено проблему твору. Аналіз оповідання 
В. Сухомлинського «Усмішка» також можна 
розпочати з проблемного запитання: Чи 
здатна усмішка змінити увесь світ? Дове-
діть свою думку прикладами з життя.

Послідовність проблемно-тематичного 
аналізу: визначення проблеми твору (мо-
рально-етична); висунення гіпотез учнями; 
дослідження тексту художнього твору (від 
сюжету чи від характеристики образів); ви-
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значення авторського способу розв’язання 
проблеми. У процесі дослідження тексту 
слід ставити завдання та питання на ви-
явлення розуміння фактичного змісту; на 
з’ясовування причинно-наслідкових та мо-
тивів вчинків, обґрунтування, аргументацію 
та доведення.

Також відомі ще такі аналізи: структур-
ний (композиційний аналіз), основою якого 
є розгляд сюжетно-композиційної побудо-
ви тексту, та лексико-стилістичний, в осно-
ві якого є розбір мовних засобів художньо-
го вираження головної думки твору, але як 
самостійний аналіз він найбільш доцільний 
для ліричних творів.

Учитель початкових класів, обираючи вид 
аналізу, повинен зосередитись на системах 
відповідних йому функціонально вагомих та 
естетично ціннісних образних компонентів 
твору в їх ієрархічному взаємозв’язку. Для 
пообразного аналізу таку цінність мають 
образи-персонажі в найширших зв’язках з 
іншими художніми складниками тексту; для 
смислового – сюжет, в якому розкриваєть-
ся головна думка твору (спостереження 
за розвитком подій у творі); лексико-сти-
лістичного – індивідуально-стильові засо-
би художнього вираження головної думки 
твору. Незважаючи на відмінності, всі види 
аналізу є спорідненими, бо їх реалізація 
пов’язана з висвітленням одних і тих обра-
зних одиниць тексту, взятих у певній ком-
бінації.

Основне завдання аналізу художнього 
твору – це сприймання художнього обра-
зу, усвідомлення художньої ідеї. З’ясування 
ідеї художнього твору в початкових класах – 
це спільна пошукова діяльність вчителя та 
учнів над твором. Розкриття ідеї об’єднує 
всі компоненти аналізу (роботу над обра-
зом, композицією, художніми засобами). 
Для аналізу необхідно вибрати найбільш 
яскраві, виразні засоби, без осягнення 
яких важко зрозуміти зміст і пройнятися 
певним почуттям, адже бажання показати 
дітям усе, що є у творі, часто призводить 
до дроблення тексту на ряд мало пов’я-
заних між собою елементів, а це, у свою 
чергу, порушує повноцінне сприйняття ху-
дожнього тору. Тому аналіз має бути як ці-
лісним ( в єдності його змісту й форми), так 
і вибірковим.

У художньому творі між ідеєю, системою 
образів, конкретним життєвим матеріалом 
(подіями, фактами) і авторським світоба-
ченням існує найтісніший взаємозв’язок 
і взаємозумовленість. Цю закономірність 
необхідно постійно враховувати вчителю 
під час роботи над образом-персонажем 
і ідеєю твору. Художня ідея розкриваєть-
ся через образ чи систему образів, через 

вчинки героїв, їхні взаємини. Тому, щоб 
підвести молодших школярів до розуміння 
ідеї оповідання, необхідно з’ясувати мо-
тиви поведінки дійових осіб, їх ставлення 
до фактів і подій, про які оповідає автор. 
Так, в епічному творі художнім образом є 
дійова особа (персонаж), тому насамперед 
проводиться робота над характером голов-
ного героя з опорою на сюжет (характер 
виявляється тільки в дії і не можна відрива-
ти аналіз характеру від сюжету). Крім того, 
головного героя твору характеризує і його 
мова, і ремарки автора (пояснення щодо 
зовнішності, особливостей поведінки дійо-
вих осіб. Аналіз образу-персонажа завжди 
проводиться в зіставленні його з іншими 
образами твору: персонажами, пейзажами 
і т.д., а не ізольовано. Зосередження ува-
ги лише на одному образі поза системою, 
в яку він включений, призводить до фор-
малізації відносин читача до героя, спо-
творення сприйняття як образу, так і твору 
як художнього цілого. Тому кожен елемент 
твору розглядається як носій ідеї. Аналіз 
пейзажу, портрета, вчинку, події поза кон-
текстом призводить до спотворення худож-
ньої ідеї. Про це необхідно пам’ятати і не 
пропонувати дітям зачитати пейзаж у тексті 
тільки для того, щоб відзначити майстер-
ність письменника, або ж портрет – тільки 
для того, щоб уявити собі зовнішність ге-
роя. Якщо у творі є описи, необхідно роз-
глянути їх роль у тексті. Адже тільки за умо-
ви уважного ставлення не тільки до його 
змісту, але й до форми можна повноцінно 
сприйняти художній твір. 

Учнів слід привчати помічати компози-
ційні особливості літературного тексту, 
знаходити мовні засоби, прийоми, способи 
створення образу, бачити позицію автора 
в зображенні картин природи, персонажів 
тощо. Важливо, щоб дитина усвідомила, 
що в літературному творі немає випадко-
вих деталей, епізодів, характеристик, що 
всі елементи з’єднані в систему, в єдине 
ціле і зрозуміти твір (його ідею) можна, 
тільки виявивши зв’язок елементів між со-
бою. Тому слід надавати перевагу таким 
завданням, які змушують дітей повторно 
звернутися до тексту, перед кожним чи-
танням треба ставити такі запитання, які 
спрямовані на встановлення причинно-на-
слідкових зв’язків; на з’ясування мотивів 
вчинків та поведінки героїв; на зіставлення 
героїв, їхніх вчинків, характерів, зовнішно-
сті, взаємин з іншими персонажами твору 
тощо. Такі запитання спонукають учнів до 
пошуку, змушують міркувати, аналізувати, 
аргументувати свої висновки. Вчитель має 
обрати такі прийоми роботи над текстом, 
які б допомогли дитині не тільки зрозуміти 
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прочитане, але й пережити та усвідомити 
твір мистецтва в єдності його цінностей, 
при цьому визначити власне ставлення до 
сприйнятого та виразити його за допомо-
гою оцінних суджень. Необхідно продумати 
систему запитань та завдань, у результаті 
виконання яких молодші школярі самостійно 
усвідомлюють ідею (головну думку) твору.

Висновки з проведеного дослідження. 
Узагальнюючи, слід зазначити, що форму-
вання вміння читати й розуміти прочитане 
важливо здійснювати як на предметному, 
так і міжпредметному рівні. Але закладання 
основи читацької компетентності здійсню-
ється здебільшого на уроках мовно-літе-
ратурної освітньої галузі в процесі форму-
вання здатності сприймати, аналізувати, 
інтерпретувати, критично оцінювати тексти 
різних видів. Аналіз художнього тексту по-
винен бути спрямований на літературний 
розвиток дитини. Учителю слід врахувати, 
що осмислюється художнє явище, витвір 
мистецтва, тому підходи до його аналітич-
ного осмислення не повинні бути шаблон-
ними; також не можна локалізувати аналіз 
твору межами виключно мисленнєвих опе-
рацій; слід зважати й на емоційний ефект. 
Через зміст і художні образи літературних 
творів важливо формувати в молодших 
школярів соціальні, морально-етичні та ес-
тетичні цінності, при цьому поєднувати ре-
продуктивну і пошукову форми учнівської 
діяльності, запроваджувати завдання, що 
передбачають як індивідуальне, так і гру-
пове та колективне дослідження тексту. 

Перспективу подальших розвідок вба-
чаємо в дослідженні особливостей аналізу 
науково-пізнавальних текстів на уроках лі-
тературного читання з учнями 3-4 класів.
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РОЛЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
У ВИХОВАННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Биковська Л.Б., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри фізичної культури

Київський національний торговельно-економічний університет

У статті розглянуто роль здоров’язберігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної куль-
тури студентів. Проаналізовано теоретико-методичне підґрунтя здоров’язберігаючого освітнього се-
редовища у вихованні фізичної культури студентів. Розкрито сутність понять «середовище», «освітнє 
середовище», «здоров’язберігаюче освітнє середовище». Описано зміст та особливості здоров’язбе-
рігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної культури студентів у ЗВО. Охарактеризовано 
принципи здоров’язберігаючого освітнього середовища у вихованні фізичної культури студентів. Наго-
лошується на важливості та актуальності здоров’язберігаючого освітнього середовища щодо вихован-
ня фізичної культури студентів у ЗВО.

Ключові слова: середовище, освітнє середовище, здоров’язберігаюче освітнє середовище, здоров’я, 
здоровий спосіб життя, студентська молодь, фізична культура, фізичне виховання.

В статье рассмотрена роль здоровьесберегающей образовательной среды в воспитании физической 
культуры студентов. Проанализирована теоретико-методическая основа здоровьесберегающей образо-
вательной среды в воспитании физической культуры студентов. Раскрыто сущность понятий «среда», 
«образовательная среда», «здоровьесберегающая образовательная среда». Описаны содержание и осо-
бенности здоровьесберегающей образовательной среды в воспитании физической культуры студентов 
в ВУЗ. Охарактеризованы принципы здоровьесберегающей образовательной среды в воспитании физи-
ческой культуры студентов. Отмечается важность и актуальность здоровьесберегающей образователь-
ной среды по воспитанию физической культуры студентов в ВУЗ.

Ключевые слова: среда, образовательная среда, здоровьесберегающая образовательная среда, здо-
ровье, здоровый образ жизни, студенты, физическая культура, физическое воспитание.

Bykovska L.B. ROLE OF HEALTHY SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN STUDENTS’ PHY- 
SICAL STUDIES HEALING

The article examines the role of healthcare-saving educational environment in the education of students’ 
physical culture. The theoretical and methodological basis of health-preserving educational environment in 
the education of students’ physical culture is analyzed. The essence of concepts is outlined: “environment”, 
“educational environment”, “health-preserving educational environment”. The content and features of health 
of a preserving educational environment in the education of students’ physical culture in HEI are described.  
It is characterized by the principles of healthcare-saving educational environment in the education of students’ 
physical culture. It is emphasized on the importance and urgency of healthcare-saving educational environ-
ment in the education of students’ physical culture in the HEI.

Key words: environment, educational environment, healthcare educational environment, health, healthy 
lifestyle, student youth, physical culture, physical education.

Постановка проблеми. Вироблення 
стратегії виховання фізичної культури осо-
бистості в сучасних глобалізаційних умовах 
вимагає знання й урахування тенденцій, які 
відображають пріоритети європейського сві-
тогляду, що визначає основні вектори люд-
ського поступу. Нинішні теоретичні пошу-
ки в педагогічній сфері виховання фізичної 
культури особистості утверджують орієнта-
цію на створення для студентства розви-
вального, соціокультурного середовища 
та гуманної психологічної атмосфери, для 

якої свобода та соціальна відповідальність 
є головними життєвими орієнтирами. Така 
провідна виховна позиція має передбачити 
створення здоров’язберігаючого освітнього 
середовища в закладах вищої освіти (далі – 
ЗВО), яка забезпечила б оптимальні мож-
ливості особистості для самоутвердження, 
вияву її таланту, виховання сили духу та 
здоров’я, підтримання здорового способу 
життя та гармонійного тілесного розвитку.

Це дає змогу розглядати здоров’язбері-
гаюче освітнє середовище як цілісне яви-
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ще, що постає як результат виховного та 
розвивального впливу здоров’язберігаю-
чих технологій на особистість, які втілюють-
ся в низці інтегрованих показників, таких як 
самодостатність, гідність, відданість, здат-
ність до постійного самовиховання та са-
морозвитку, спрямування свого потенціалу 
на користь суспільства.

З огляду на це дедалі більшої дієвості 
набуває особистісна ідея, яка конкретизу-
ється в запиті суспільства на таку молоду 
людину, що була б відповідальною за себе, 
вміла досконало усвідомлювати себе та 
свої вчинки, прагнула б до повної актуалі-
зації та гармонізації свого потенціалу й фі-
зичного розвитку.

Нині як на теоретичному, так і на прак-
тичному рівнях простежується тенденція 
розгляду здоров’язберігаючого освітнього 
середовища у ЗВО як системи дій суб’єкта 
управління, спрямованої на засіб проекту-
вання, перетворення середовища, діагнос-
тику результату навчання та виховання. 
Йдеться про створення для студентів функ-
ціонального комфорту, відповідного здо-
ров’язберігаючого середовища, у якому 
молода людина об’єктувала би свою духов-
ну природу, ціннісно загартувала би себе, 
долаючи різного роду перешкоди до досяг-
нення нею гармонійного фізичного розвит-
ку, естетичної тілесної краси та професій-
ного зростання.

У зв’язку з цим особливої значущості 
набуває питання створення здоров’язбері-
гаючого освітнього середовища як дієвого 
чинника виховання фізичної культури сту-
дентів у ЗВО, що зумовлює актуальність 
обраного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз педагогічної спадщини зарубіж-
них і вітчизняних наукових досліджень дав 
змогу теоретично обґрунтувати ідею вихов-
ного впливу середовища, яка реалізована 
у досвіді шкіл Німеччини (Е. Нігермайєр, 
Ю. Ціммер), «паралельних шкіл» Франції 
(Б. Бло, Л. Порше, П. Ферра), «шкіл без 
стін» Великої Британії (Р. Волтер, С. Вот-
сон, Б. Хоскен) та школи «екосистеми» 
в США (Дж. Гудленд). У першій третині 
ХХ століття ідея виховання середовищем 
знайшла практичне втілення в радянській 
педагогіці середовища (Н. Йорданський, 
О. Калашніков, М. Крупеніна, С. Шацький, 
В. Шульгін) і в практиці соціального вихо-
вання.

У педагогічній спадщині XX століття се-
редовище ототожнювалося з вихованням 
у ньому та вважалося центральним понят-
тям педагогіки. На значенні соціального 
оточення для розвитку дитини наголошу-
вав ще Л. Виготський: учитель може бути 

безсилим у безпосередньому впливові на 
учня, але вчитель має безліч можливостей 
для опосередкованого впливу на учня че-
рез соціальне середовище. Співзвучно з 
Л. Виготським зазначав А. Макаренко, що 
виховує не стільки вихователь, скільки се-
редовище, яке організовується для цього 
найбільш вигідним способом. Український 
психолог Г. Костюк запропонував формулу 
«середовище – спадковість – виховання», 
яка дала змогу затвердити необхідність 
адаптації до соціальних змін не тільки «ду-
шею», а й власним здоровим тілом, що пе-
ребуває під владою цієї душі (свідомості, 
настанови, орієнтації) в навколишньому се-
редовищі. С. Рубінштейн стверджував, що 
не тільки середовище впливає на людину, 
а й людям під силу змінювати середовище.

У сучасних теоретичних і методичних пу-
блікаціях В. Баришникова, Л. Волкова, О. 
Даценка, О. Мітіної, Н. Щуркової, О. Яро-
шинської, В. Ясвіна висвітлено особливості 
застосування середовищного підходу. Дж. 
Гібсон, В. Дроф, Г. Ковальов, Н. Крилов, 
А. Осмолов, В. Рубцов розглядали освітнє 
середовище як засіб і чинник розвитку со-
ціальної активності суб’єктів освітнього та 
виховного процесів. В їхніх роботах засто-
совуються різні методологічні підходи до 
вивчення та проектування (сутність, струк-
тура), психолого-педагогічні можливості 
освітнього середовища.

Усебічний аналіз виховних можливостей 
середовища здійснив Ю. Мануйлов у кон-
цепції середовищного підходу, у якій роз-
глянуто засоби організації середовища та 
оптимізацію його впливу на особистість 
дитини [3]. Як наголошує вчений, сере-
довище стає засобом виховання лише за 
належних значень його ніш. Значення се-
редовища формуються під впливом стихій 
завдяки реальним творчим діям суб’єкта.

І. Бех зазначає, що доцільно організо-
ваний виховний процес через середовище 
має зрештою сформувати в особистості ін-
дивідуальну концепцію здоров’я; звісно, що 
перед кожним індивідом постане необхід-
ність адаптації до соціальних змін не тільки 
«душею», а й власним здоровим тілом, що 
перебуває під владою цієї душі (у свідомо-
сті, настанові, орієнтації) [1, с. 382].

О. Єжова визначає, що застосування се-
редовищного підходу необхідне для ство-
рення освітнього середовища, сприятли-
вого для формування ціннісного ставлення 
до здоров’я учнів професійно-технічних на-
вчальних закладів [2].

С. Сичов констатує, що за цих умов за-
безпечується загальна спрямованість в 
організації навчального середовища, у ме-
жах якого послідовно реалізуються етапи 
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прилучення студентів до цінностей фізич-
ної культури, відбуваються позитивні зміни 
в опануванні ними успадкованими резерва-
ми фізичного, психологічного, соціального 
здоров’я та відповідними знаннями, умін-
нями, компетентностями [6].

Аналіз психолого-педагогічних дослі-
джень засвідчує, що проблема створення 
здоров’язберігаючого освітнього середо-
вища як дієвого чинника виховання фізич-
ної культури студентів у закладах вищої 
освіти не досить розкрита та потребує по-
дальших наукових розвідок.

Виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми. Перед сучас-
ним фізичним вихованням у ЗВО постала 
проблема створення відповідного освітньо-
го середовища, забезпечення внутрішньої 
єдності цінності здоров’я особистості з ба-
зовими морально-духовними смиложиттє-
вими цінностями, приведення цих ціннос-
тей до єдиної системи.

Ознайомлення з результатами наукових 
доробків учених і практичним досвідом ро-
боти вивчення специфіки створення здо-
ров’язберігаючого освітнього середови-
ща як дієвого чинника виховання фізичної 
культури студентів у ЗВО дало змогу ви-
явити низку суперечностей дослідження, 
які існують у ЗВО, зокрема між: реаліями 
освітнього середовища у ЗВО та реалі-
зацією середовищного підходу в навчан-
ні та вихованні; необхідністю проведення 
системної роботи щодо формування цін-
нісного ставлення до власного здоров’я 
студентів і недостатньою теоретико-ме-
тодологічною розробленістю зазначеної 
проблеми; усвідомленням викладачами фі-
зичного виховання значущості формування 
в студентської молоді ціннісного ставлення 
до власного здоров’я, ведення здорово-
го способу життя та їхньою непідготовле-
ністю до цього процесу. Зазначені супе-
речності обґрунтовують актуальність теми 
дослідження, яка полягає у визначенні здо-
ров’язберігаючого освітнього середови-
ща як дієвого чинника виховання фізичної 
культури студентів у ЗВО.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в розкритті ролі здоров’язберігаю-
чого освітнього середовища у формуванні 
фізичної культури студентів.

Завдання: 1. Проаналізувати теорети-
ко-методичне підґрунтя здоров’язберіга-
ючого освітнього середовища у вихованні 
фізичної культури студентів.

2. Розкрити сутність понять «середови-
ще», «освітнє середовище», «здоров’язбе-
рігаюче освітнє середовище».

3. Описати зміст та особливості здо-
ров’язберігаючого освітнього середовища 

у вихованні фізичної культури студентів 
у ЗВО.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз теоретичних досліджень 
проблеми визначення ролі здоров’язбері-
гаючого освітнього середовища у вихованні 
фізичної культури студентів дав нам змогу 
виявити неоднозначність тлумачень здо-
ров’язберігаючого освітнього середовища в 
організації навчально-виховного процесу у 
ЗВО. У контексті нашого дослідження до ви-
кладення означеної проблеми вважаємо за 
необхідне звернутися до трактувань понять 
«середовище», «освітнє середовище» та 
«здоров’язберігаюче освітнє середовище».

Основні положення середовищного під-
ходу в освіті розробив Ю. Мануйлов, який 
розглянув засоби організації середовища 
та оптимізацію його впливу на особистість 
молодої людини [3]. Як наголошує вчений, 
середовище стає засобом виховання лише 
за належних значень його ніш. Значення се-
редовища формується під впливом стихій 
завдяки реальним творчим діям суб’єкта.

Продовжуючи розглядати педагогічні 
ідеї Ю. Мануйлова щодо вивчення поняття 
середовища у вихованні, можна безпосе-
редньо погодитись із науковцем, що се-
редовище має великий спектр різноманіт-
них можливостей, що сприяють розвиткові 
особистості студента. Він вважає, що таки-
ми можливостями є такі, що дають змогу 
споглядати за чимось, змагатися, виявляти 
себе в різних справах; можливості, що да-
ють особистості щось мати та вміти.

А. Бандура, В. Джеймс, С. Дерябо, 
В. Стрельнікова, О. Мітіна, Д. Роттер до-
тримуються аналогічних поглядів і наго-
лошують на тому, що поведінка людини 
залежить від особистісних особливостей, 
характеру конкретної ситуації та їхнього 
взаємного впливу. Отже, розвиток особи-
стості багато в чому залежить від конкрет-
ного соціального та освітнього середовища.

Ми погоджуємося з думкою сучасних до-
слідників, що середовище як поняття – це 
сукупність засобів і прийомів здійснення 
навчально-виховної діяльності в освітньому 
середовищі.

Вивчаючи поняття «освітнє середовище», 
нами було проаналізовано низку публікацій 
сучасних учених і педагогів (Н. Алексан-
дров, І. Демаков, Л. Новікова, К. Приход-
ченко, Н. Селіванов, І. Шендрик, В. Ясвін).

У цих працях ми зустрічаємо більш ши-
роке розуміння «освітнього середовища», 
наприклад як реальності, а «освітнього 
простору» – як результату засвоєння цієї 
реальності [4; 9], більш загальним є понят-
тя «освітній простір», до якого як складова 
входить «освітнє середовище» [5; 8].
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В. Ясвін зазначає, що освітнє середо-
вище – це система впливів й умов форму-
вання особистості за визначеним зразком, 
а також система можливостей для її роз-
витку, які містяться в соціальному та про-
сторово-предметному оточенні.

К. Приходченко охарактеризовує по-
няття «освітнє середовище» як єдність дій 
школи, сім’ї, позашкільних і державних за-
кладів, а також громадянських елементів 
інформаційно-культурного середовища. 
На думку науковця, технологія створення 
освітньо-виховного середовища сприяє 
домінуванню інтелектуальної творчої праці 
особистості як основного багатства та над-
бання суспільства [5].

Згідно з визначеннями більшості нау-
ковців, освітнє середовище – це сукупність 
об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соці-
альних об’єктів, необхідних для успішного 
функціонування освіти; це система впливів 
та умов формування особистості, а також 
можливостей для її розвитку, які містяться 
в соціальному та просторово-предметному 
оточенні. Отже, освітнє середовище мож-
на визначити як систему умов виховання 
та навчання особистості, засвоєння нею 
знань, умінь і навичок у процесі здійснення 
навчальної діяльності.

Розглядаючи поняття «освітнє сере-
довище» з погляду формування фізичної 
культури студентів, необхідно відзначити 
виникнення таких словосполучень, як «здо-
ров’язбережувальний освітній простір» і 
«здоров’язбережувальне освітнє середови-
ще» [7]. Як зазначає М. Смирнов, під здо-
ров’язбережувальним освітнім простором 
мається на увазі простір, у якому виключа-
ються або мінімізуються шкідливі для здо-
ров’я учнів впливи освітнього процесу, по-
ступово покращуються умови, що сприяють 
організації навчально-виховного процесу, 
необхідного для формування та збережен-
ня здоров’я учнів і педагогів [7, с. 192].

На підставі наведених вище міркувань 
ми вважаємо за потрібне в нашому до-
слідженні використовувати поняття «здо-
ров’язберігаюче освітнє середовище», під 
яким розуміємо систему впливів, умов і 
можливостей, які позитивно впливають на 
формування активної, всебічно розвине-
ної особистості, збереження та зміцнення 
її здоров’я в навчально-виховному проце-
сі, формування її соціально-психологічної 
сфери, що визначає загальнолюдські гума-
ністичні цінності.

Згідно із середовищним підходом, про-
відним засобом формування фізичної куль-
тури особистості є спеціально створене 
в освітньому закладі здоров’язберігаюче 
освітнє середовище, яке ми розглядаємо 

в нашому дослідженні як сукупність різних 
умов і можливостей фізичного та духовного 
формування й саморозвитку особистості, 
які є в просторово-предметному та соці-
альному оточенні. Реалізація середовищ-
ного підходу дає змогу спиратися на осо-
бистісний досвід студентів, залучати їх до 
здоров’яспрямованої діяльності як рушій-
ної сили формування ціннісного ставлення 
до здоров’я, враховувати їхні інтереси, по-
треби, цінності, формувати вмотивованість 
здоров’яспрямованої діяльності та забез-
печувати досвід здорового способу жит-
тя. Структура такого здоров’язберігаючого 
освітнього середовища містить суб’єктів 
(викладачі, студенти та інші), просторо-
во-предметний (фізичне оточення), соці-
ально-комунікативний (ціннісні орієнтації 
та соціальні взаємодії) та змістово-техно-
логічний (програми, методики тощо) ком-
поненти, що сприяє цілісному розвитку 
й саморозвитку особистості.

На нашу думку, здоров’язберігаюче освіт-
нє середовище у формуванні фізичної куль-
тури студентів має на меті забезпечення 
внутрішньої єдності цінності здоров’я осо-
бистості з базовими морально-духовними 
смисложиттєвими цінностями, приведення 
цих цінностей до єдиної виховної систе-
ми. Унаслідок цього особистість входить у 
таку сферу навчально-виховної діяльності,  
у якій тільки й можливі вияви її творчості, 
пов’язаної з власним тілесно-духовним удо-
сконаленням, поліпшенням здоров’я та ве-
денням здорового способу життя.

Відповідно до вищезазначеної мети нами 
було визначено завдання здоров’язбері-
гаючого освітнього середовища у форму-
ванні фізичної культури студентів, а саме: 
1) заохочення та допомога в удосконаленні 
та розвитку здобутих знань, умінь і нави-
чок щодо зміцнення здоров’я та здорового 
способу життя; 2) орієнтація особистості 
на формування інтересу до занять фізични-
ми вправами у процесі навчання на основі 
використання нових емоційно привабли-
вих засобів фізичного виховання (аеробіка, 
фітнес, бодіфітнес, йога, шейпінг, хортинг); 
3) застосування індивідуального й дифе-
ренційованого підходу до студентів у за-
лученні до фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності; 4) розширення морально-ціннісних 
орієнтацій студентів на здоровий спосіб 
життя, зміцнення здоров’я та формування 
стійкої мотивації до спортивної та фізкуль-
турно-масової діяльності.

На основі середовищного підходу, від-
повідно до уявлень щодо структурування 
змісту здоров’язберігаючого освітнього се-
редовища за функціями виховання фізичної 
культури студентів, визначені загальні про-
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відні принципи виховання фізичної культури 
студентів, зокрема: принцип гармонійного 
(ціннісного) розвитку особистості, принцип 
прогностичності, принцип оздоровчої спря-
мованості, принцип природодоцільності та 
культуровідповідності в навчанні.

Принцип гармонійного (ціннісного) роз-
витку особистості передбачає розширення 
морально-ціннісних орієнтацій на здоровий 
спосіб життя, усвідомлення студентом себе 
як особистості, формування позитивно-
го емоційного досвіду, підґрунтям якого є 
потреба особистісного зростання, самов-
досконалення, саморозвитку, прагнення 
до здорового способу життя. Цей принцип 
надає змогу висунення на перший план 
доступних близьких мотивів і цілей осо-
бистісного характеру, що мають короткий 
термін реалізації в життєдіяльності студен-
тів: отримання задоволення від фізкультур-
но-оздоровчої діяльності, поліпшення са-
мопочуття, зростання працездатності, що 
зміцнює їхню впевненість у собі, підвищує 
інтерес і мотивацію до здорового способу 
життя та поліпшення здоров’я.

Застосування принципу прогностичності 
для виховання фізичної культури студен-
тів вимагає необхідності включення таких 
спеціальних знань, умінь і навичок, які ста-
нуть при нагоді впродовж життя, зокрема 
під час виконання професійних обов’язків. 
Цей принцип доцільно використовувати й 
у процесі визначення послідовності кон-
кретних видів здоров’яспрямованої діяль-
ності студентів для забезпечення прогно-
зованого підвищення рівнів сформованості 
фізичної культури студентів.

Принцип оздоровчої спрямованості ха-
рактеризується формуванням індивідуаль-
ного фізичного ідеалу сучасної особисто-
сті, високим рівнем мотивації студентської 
молоді до поліпшення здоров’я та здоро-
вого способу життя, засвоєння студента-
ми теоретичних знань у галузі сучасних 
спеціальних технологій теорії та методики 
фізичної культури, підвищення функціо-
нальних можливостей організму, зниження 
захворюваності, формуванням прикладних 
умінь і навичок, що сприяють успішній під-
готовці до майбутньої професійної діяль-
ності.

Принцип природодоцільності та куль-
туровідповідності в навчанні передбачає 
обов’язкове врахування конкретного пе-
ріоду становлення особистості, загального 
стану фізичного, психічного, соціального 
й духовного здоров’я, інтересів і життє-
вих потреб студентів, враховує їхні віко-
ві та індивідуальні особливості фізичного 
й психічного розвитку. Він містить у собі 
сукупність культурологічних знань; умінь 

і навичок відтворювати соціокультурний 
шар існування; володіння способами ство-
рення нових культурних цінностей; досвід 
емоційно-ціннісних відносин до культури 
та її складових.

Отож визначені нами провідні прин-
ципи здоров’язберігаючого освітнього 
середовища виховання фізичної культу-
ри студентів передбачають успішну ре-
алізацію розвитку їхніх здібностей, осо-
бистісних якостей, необхідних для життя 
в глобальному світі й демократичному су-
спільстві, задоволення потреб у свободі, 
культурній ідентифікації, самореалізації, 
збереженні життя, здоров’я, моральності 
й духовності.

У процесі фізичного виховання під час 
створення здоров’язберігаючого освітньо-
го середовища його специфічними засо-
бами, формами та методами можна комп-
лексно розв’язувати завдання розумового, 
морального, естетичного, військово-па-
тріотичного, валеологічного виховання, 
формувати особистість на національних 
спортивних традиціях українського народу. 
Фізичне виховання треба використовувати 
і як базу, на якій формується уявлення мо-
лодої людини про здоровий спосіб життя, 
виховується потреба та звичка до щоден-
них занять фізичними вправами.

Розглядаючи якість сучасного фізично-
го виховання, ми повинні враховувати, що 
керуючий вплив безпосередньо на осо-
бистість не завжди виявляється продук-
тивним, а є реакцією на досить поширені 
у фізкультурно-педагогічній діяльності ди-
рективні методи управління, може бути як 
очікувана зразкова, так і небажана девіант-
на поведінка молодих людей.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, здоров’язберігаюче освітнє се-
редовище набуває особистісної цінності 
для кожного студента, допомагає зосере-
дити увагу процесу формування ціннісно-
го ставлення до здоров’я на конкретних 
проблемах студентського колективу ЗВО, 
відповідає уявленням про зміст виховання 
як систему цінностей і сприяє прилучен-
ню студентів до цінності здоров’я, вимагає 
використання сучасних активних й інтерак-
тивних методів навчання та виховання для 
прилучення студентської молоді до цінності 
здоров’я й набуття життєвих навичок, осо-
бистісного досвіду в контексті формуван-
ня ціннісного ставлення до здоров’я, його 
збереження та зміцнення.

Особливістю здоров’язберігаючого ос-
вітнього середовища у формуванні фізич-
ної культури студентів є сукупність плано-
мірних освітніх дій і заходів, зосереджених 
на збереженні й зміцненні здоров’я сту-
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дентів шляхом сприяння формуванню в них 
ціннісного ставлення до власного здоров’я 
та здорового способу життя.

Перспективою наших подальших науко-
вих розвідок є створення та впровадження 
педагогічної системи здоров’язберігаючо-
го освітнього середовища щодо виховання 
фізичної культури студентів у ЗВО.
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У статті розглянуто питання розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку у про-
цесі ігрової діяльності. Дошкільний вік науковці визначають як період фактичного становлення особи-
стості, закладання основ її культури, розвитку комунікативної компетентності. Висвітлено теоретичні 
аспекти та методичні рекомендації в контексті сучасної парадигми становлення дитячої особистості в 
процесі ігрової діяльності.

Ключові слова: діти дошкільного віку, ігрова діяльність, комунікативна компетентність, педаго-
гічні умови.

В статье рассматривается вопрос развития коммуникативной компетентности детей дошкольного 
возраста в процессе игровой деятельности. Дошкольный возраст определяется исследователями как 
период фактического становления личности, создания основ ее культуры, развития коммуникативной 
компетентности. Освещаются теоретические аспекты и методические рекомендации в контексте совре-
менной парадигмы становления детской личности в процессе игровой деятельности.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, игровая деятельность, коммуникативная компе-
тентность, педагогические условия.
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Hordii N.M., Koryakina I.V., Dmutrenko A.P. THE GAME AS THE MEANS OF PRESCHOOLERS’ 
COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPING

The article deals in childhood, the game is the leading activity of the child, through which he learns the 
world. With the skillful use of the game can become an indispensable assistant teacher. In the game, the child 
learns to overcome difficulties, learns the environment, looking for a way out of a particular situation. And one 
of the important methods of preschoolers’ communicative competence development is the game.

Key words: children of preschool age, game activity, communicative competence, pedagogical conditions.

Постановка проблеми. У дитячі роки 
гра є провідним видом діяльності дитини, 
через яку вона пізнає світ. За умілого ви-
користання гра може стати незамінним по-
мічником педагога. У грі дитина навчається 
долати труднощі, пізнає оточення, шукає 
вихід із того чи іншого становища. І одним 
із важливих методів розвитку комунікатив-
ної компетентності дітей дошкільного віку є 
гра [3, с. 18].

Гра – це форма діяльності в умовних си-
туаціях, спрямована на відтворення та за-
своєння суспільного досвіду, фіксованого в 
закріплених способах здійснення предмет-
ної діяльності. У грі відтворюються норми 
людського життя та діяльності, підпоряд-
кування яким забезпечує пізнання та за-
своєння предметної й соціальної дійсності, 
інтелектуальний, емоційний і моральний 
розвиток особистості. У дітей дошкільного 
віку гра є провідним видом діяльності, який 
сприяє формуванню знань, вмінь і навичок 
[2].

Розкриваючи вплив гри на розвиток осо-
бистості дитини дошкільного віку, науковці 
(С. Ладивір, Н. Луцан, О. Овчарук, Т. Посто-
ян, Ю. Руденко та інші) підкреслюють, що 
через неї вона знайомиться з поведінкою 
та взаємовідносинами дорослих людей, 
які стають зразком для її власної поведін-
ки. В ігровій діяльності дошкільник набуває 
основних навичок спілкування, якостей, 
необхідних для встановлення контакту з 
однолітками. Захоплюючи дитину та при-
мушуючи її підкорятися правилам відповід-
но взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку 
почуттів і вольової регуляції поведінки.

Потреба у спілкуванні з однолітками 
стимулює дитину точно виконувати прави-
ла гри, а це вимагає спеціальних зусиль і 
цілеспрямованості. Гра сприяє розвитку 
рефлексії як здатності співвідносити свої 
дії, мотиви, вчинки із загальнолюдськими 
цінностями. У грі ця можливість відкрива-
ється тому, що дитина перебуває в подвій-
ній позиції – виконуючого роль і контролю-
ючого якість і правильність її виконання, 
оскільки гра є самостійною, творчою, віль-
ною діяльністю дитини [1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У дослідженні Д. Ельконіна наголошу-
ється, що гра – це форма діяльності в умов-
них ситуаціях, спрямована на відтворення 

та засвоєння суспільного досвіду, фіксо-
ваного в закріплених способах здійснення 
предметної діяльності. У грі відтворюються 
норми людського життя та діяльності, під-
порядкування яким забезпечує пізнання та 
засвоєння предметної й соціальної діяль-
ності, інтелектуальний, емоційний і мораль-
ний розвиток особистості. У дітей дошкіль-
ного віку гра є провідним видом діяльності, 
що формує знання, уміння та навички [12].

У працях А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик, 
К. Крутій та інших учених зазначається, що 
гра – це явище загальнолюдське, основою 
якого виступає природа та суспільне життя, 
що знаходить своє відображення в розгор-
нутій формі ігрової діяльності.

Т. Гурковська, О. Кононко, О. Сапри-
кіна наголошували, що на межі раннього 
й дошкільного дитинства виникають перші 
види дитячих ігор. Один із видів гри цьо-
го періоду – це образно-рольова гра. У 
ній дитина уявляє себе в певній ролі та діє 
відповідно до неї. Дитину може здивувати 
картина, будь-який предмет чи явище при-
роди, які стимулюють бажання діяти актив-
но. Обов’язковою умовою для розгортання 
сюжету гри є збагачення дитячих вражень 
у довкіллі. Гра бере свої витоки з предмет-
но-маніпулятивної діяльності дитини в пе-
ріод раннього дитинства. Спочатку дитина 
занурена в предмет і дії з ним. Коли дитина 
оволодіває дією, то починає усвідомлюва-
ти, що діє так само, як і дорослий. Вона й 
раніше наслідувала дорослого, але не по-
мічала цього. У дошкільному віці увага пе-
реноситься з предмета на людину, завдяки 
чому дорослий і його дії стають для дитини 
взірцем для наслідування.

Образно-рольова гра є джерелом сю-
жетно-рольової гри, яка яскраво виявля-
ється із середини дошкільного періоду. 
Ігрова дія має символічний характер. Під 
час гри дитина під однією дією уявляє інше, 
під одним предметом – інший. Не маючи 
можливості діяти з реальними предмета-
ми, дитина вчиться моделювати ситуації 
з предметами-замінниками. Ігрові замінни-
ки предметів можуть мати дуже невелику 
схожість із реальними предметами. Дити-
на зазвичай отримує багато іграшок, які є 
замінниками реальних предметів людської 
культури: знарядь, предметів побуту (ме-
блі, посуд, одяг), машин тощо. Через по-
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дібні іграшки дитина засвоює функціональні 
призначення предметів й оволодіває нави-
чками їх використання. Так символ входить 
у життя дитини та стає засобом організації 
її діяльності так само, як і в житті дорослої 
людини [4; 7].

Д. Ельконін пов’язує гру з орієнтованою 
діяльністю, у якій складається та вдоскона-
люється дитяча поведінка. Він висловлює 
думку про внутрішню спорідненість усіх 
видів ігор, звертає увагу на соціальне по-
ходження та зміст сюжетно-рольової гри 
дитини. До наукових досягнень Д. Ельконі-
на можна віднести виявлення умов виник-
нення сюжетно-рольової гри в онтогенезі, 
виділення основної одиниці гри, розкриття 
внутрішньої психологічної структури гри, 
визначення її ролі у психічному розвитку 
дитини тощо [12].

Вказуючи на взаємозв’язок гри та спіл-
кування в період дошкільного дитинства, 
відомі фахівці (Л. Калмикова, І. Лапшина, 
Н. Харченко, В. Роменець та інші) підкрес-
люють, що в цей період розширюються 
уявлення та знання дітей про сім’ю, рід-
не місто, країну. Якщо у віці немовляти та 
раннього дитинства інтереси зростаючої 
особистості обмежуються колом сім’ї, то 
в дошкільному віці коло її інтересів розши-
рюється, стає сталим [5].

Як зазначають С. Карпова та Л. Лисюк, 
образний внутрішній план гри настіль-
ки важливий, що без нього гра просто 
не може існувати. Через образи й дії діти 
вчаться виражати свої почуття та емоції. 
У їхніх іграх мама хоче бути суворою або 
доброю, сумною чи веселою, ласкавою та 
ніжною. Образ програється, вивчається й 
запам’ятовується. Усі рольові ігри дітей 
наповнені соціальним змістом і служать 
засобом втілення у всій повноті людських 
відносин [6].

О. Сорокіна підкреслила, що гра в дітей 
починається з договору. Вони домовляють-
ся про початок ігрової діяльності, обирають 
сюжет, розподіляють між собою ролі, ви-
будовують свої дії та поведінку відповідно 
до обраної ролі. Взявши на себе роль, до-
шкільник починає приймати та розуміти ро-
льові права й обов’язки. Наприклад, лікар, 
якщо він лікує хворого, повинен бути шано-
ваною людиною, може запропонувати хво-
рому роздягнутися, поміряти температуру, 
тобто вимагати, щоб пацієнт виконував 
його вказівки. У рольовій грі діти відобра-
жають свій навколишній світ і його розмаїт-
тя, можуть відтворювати сцени із сімейно-
го життя та із взаємин дорослих, трудової 
діяльності тощо. Поступово ускладнюються 
й сюжети рольових ігор. Наприклад, гра 
в «дочки-матері» в 3–4 роки може трива-

ти 10–15 хвилин, а в 5–6 років – 50–60 
хвилин. Старші дошкільники здатні грати 
в одну й ту саму гру кілька годин поспіль, 
тобто поряд зі збільшенням різноманітно-
сті сюжетів збільшується й тривалість гри. 
Ігровий сюжет, так само як ігрова роль, ча-
стіше за все не плануються дитиною мо-
лодшого дошкільного віку, а виникають за-
лежно від ситуації, від того, який предмет 
або іграшка потрапили в цей момент їй 
у руки. Сварки в дітей цього віку найчасті-
ше виникають через володіння предметом, 
з яким один із них захотів би пограти. Гра 
у старших дошкільників підпорядковується 
правилам, що випливають із взятої на себе 
ролі. Діти планують свою поведінку, роз-
криваючи образ обраної ними ролі. Сварки 
дітей старшого дошкільного віку, як прави-
ло, виникають через неправильну рольову 
поведінку в ігровій ситуації та закінчують-
ся припиненням гри або вигнанням грав-
ця, який порушує правила. У старшій групі 
під час гри спостерігаються як уявні, так і 
реальні взаємини, які регулюються ігровою 
ситуацією та сюжетом.

Взаємини дітей виявляються як парт-
нерів, товаришів, які виконують спільну 
справу. У спільній грі діти навчаються мові 
спілкування, взаєморозуміння, взаємодо-
помоги, вчаться підкоряти свої дії діям ін-
ших гравців [11].

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в розкритті осо-
бливостей вияву комунікативної компе-
тентності дітей дошкільного віку в ігровій 
діяльності та визначенні педагогічних умов 
її формування в закладі дошкільної освіти. 
Саме в грі дитина пізнає сенс людської ді-
яльності, починає розуміти й орієнтуватися 
в причинах тих або інших вчинків людей. 
Пізнаючи систему людських взаємовідно-
син, дитина усвідомлює своє місце в ній. 
Гра стимулює розвиток пізнавальної сфери 
зростаючої особистості. Розігруючи фраг-
менти реального дорослого життя, дитина 
відкриває нові межі навколишнього.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У грі діти вчаться спілкуванню 
один з одним, підпорядковувати свої інте-
реси інтересам інших. Гра сприяє розвит-
ку довільної поведінки дитини. Механізм 
управління своєю поведінкою, підпоряд-
кування правилам складається саме в сю-
жетно-рольовій грі, а потім виявляється і 
в інших видах діяльності. Гра сприяє ста-
новленню довільної пам’яті, творчої уяви, 
уваги та мислення дитини. Гра створює ре-
альні умови для розвитку багатьох навичок 
і вмінь, необхідних дитині для успішного 
переходу до навчальної діяльності.
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Ознакою розгортання гри є швид-
коплинність ситуацій, які виникають у про-
цесі гри. Структуру дитячої гри розглядав 
Д. Ельконін. Він зазначав, що сюжетом гри 
є відтворювана в ній дійсність, змістом гри 
виступає те, що відтворюється дітьми як 
головний момент діяльності та відносин між 
дорослими в їхньому трудовому та суспіль-
ному житті. У грі відбувається формування 
предметно-практичного досвіду й довільної 
поведінки дитини, стимулюється прагнен-
ня до самореалізації, здійснюється процес 
соціалізації та збагачення комунікативних 
можливостей дитини [12].

Як зазначала І. Луценко, центральним 
компонентом гри є роль як спосіб поведінки 
людей у ситуаціях, які відповідають прийня-
тим у суспільстві нормам. Роль об’єднує всі 
аспекти гри: у її реалізації знаходять своє 
втілення сюжет (сфера соціальної дійсно-
сті) і зміст (основний момент діяльності до-
рослих і стосунків між ними, які відобража-
ються в іграх). Дитина може взяти на себе 
виконання певної ролі, якщо відображена 
в сюжеті гри сфера дійсності вже знайо-
ма їй, оскільки основним джерелом сюже-
тів ігор є дійсність, ознайомлення з якою є 
основною умовою її виникнення. Входжен-
ня дитини в цю діяльність має відбуватись 
так, щоб у її центрі стала людина та її ді-
яльність, а внаслідок цього ознайомлення 
виникало позитивне емоційне ставлення до 
діяльності та дійсності. У грі дитина також 
приймає позицію іншої людини та в межах 
одного сюжету бачить ситуацію її очима. 
Виконуючи роль мами, потім – дочки, вона 
розуміє важливість материнського піклу-
вання та слухняності дітей. Завдяки цьому 
перед нею відкриваються правила пове-
дінки та їхнє значення для встановлення та 
підтримки позитивних стосунків з іншими 
людьми, відбувається усвідомлення необ-
хідності дотримання правил, тобто форму-
ється свідоме виконання їх [9].

Сюжетно-рольова гра допомагає дитині 
зрозуміти мотиви трудової діяльності до-
рослих, розкриває їхнє суспільне значення. 
На перших етапах розвитку гри у виборі 
ролі переважає її зовнішня привабливість, 
а у процесі її розгортання розкривається 
її значущість. Старші дошкільники опано-
вують до 10-ти ролей, з яких 2–3 стають 
улюбленими, а поведінка регулюється пра-
вилами, й без дотримання яких гра не від-
бувається. Дитина діє не так, як хочеться, а 
відповідно до її ролі та ігрової ситуації, що 
стримує її бажання, змушує поступатися 
ними та висловлювати моральні оцінки [3].

Дотримання дитиною правил і свідоме 
ставлення до них свідчить про глибину відо-
браженої у грі сфери соціальної дійсності, 

що впливає на розвиток дитячої художньої 
творчості (І. Корякіна) [8]. Так роль надає 
правилам значущого змісту, актуалізує 
необхідність діяти згідно з ними, створює 
можливості контролювати цей процес. Діти 
краще дотримуються правил у колективних 
іграх, оскільки їхня діяльність контролю-
ється однолітками. Недотримання правил 
руйнує гру та дитячі взаємини. Упродовж 
дошкільного дитинства ставлення дитини 
до правил гри змінюється. Спершу вона 
легко порушує правила й не помічає, як це 
роблять інші, оскільки не усвідомлює їхньо-
го змісту. Потім фіксує порушення правил 
однолітками та висловлює своє незадо-
волення цим, пояснює необхідність їх до-
тримання, спираючись на логіку життєвих 
зв’язків. Пізніше дошкільник усвідомлює 
правила, дотримується їх, пояснюючи це 
необхідністю, завдяки чого навчається ке-
рувати своєю поведінкою.

Для гри потрібне створення уявної си-
туації, без якої неможливі її сюжет і зміст. 
Діти відтворюють сцени сімейного побу-
ту, трудової діяльності та трудових відно-
син дорослих, відображають фантастичні 
задуми (морські пригоди, зіркові польоти 
тощо). Збагачення знань дітей про довкіл-
ля урізноманітнює тематику й сюжети ігор.

Як показує динаміка змін у розвитку гри, 
поступово збільшується тривалість гри. 
Наприклад, у 4–5-літніх гра триває до 40–
50 хвилин, а у старших дошкільників значно 
збільшується від кількох годин до кількох 
днів. Ігри молодших і старших дошкільни-
ків відрізняються сюжетами. Діти різних ві-
кових груп під час гри вкладають у сюжет 
різний зміст. Наприклад, молодші дошкіль-
ники багаторазово повторюють однакові 
дії, що складає основний зміст ігор. Ігрові 
сюжети та роль діти молодшого дошкіль-
ного віку ще не планують, вони виникають 
залежно від того, який предмет обрали.  
Оволодіння новим предметом зумовлює 
зміну ролі.

Діти середнього дошкільного віку інак-
ше діють у грі – вони вже не повторюють 
безперервно свої ігрові дії, а намагаються 
змінювати їх. Виконують дії не заради дій, 
а для вияву свого ставлення до іншої лю-
дини відповідно до взятої на себе ролі, їхні 
дії більш розгорнуті. Основним змістом гри 
стають стосунки між людьми, відтворення 
яких навчає дітей дотримуватися певних 
правил.

На основі скорочення й узагальнення 
ігрових дій відбувається перехід до розумо-
вих дій, з’являється уявна гра, коли дитина 
переходить від гри з реальними ігровими 
предметами до гри з уявними. У сюжет-
но-рольовій грі між дітьми складаються 
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ігрові стосунки, які обумовлюються рол-
лю та реальні. Ігрові стосунки зумовлюють 
вибір і розподіл ролей, виявляються в різ-
номанітних висловлюваннях, коментарях, 
які регулюють динаміку гри. Дитина-лідер 
обирає для себе головну роль та ігнорує 
інтереси інших. Якщо дітям не вдається 
домовитися про розподіл ролей, то хтось 
виходить із неї або гра припиняється. Чим 
старша дитина, тим сильніше вона виражає 
своє прагнення до спільної з однолітками 
гри, тим частіше погоджується на виконан-
ня непривабливої для неї ролі, тільки щоб 
гратися разом з іншими [2].

Отже, структура сюжетно-рольової гри 
залежить від реальних стосунків, значен-
ня яких змінюється в разі переходу дітей 
на іншу вікову сходинку. Реальні стосунки 
часто суперечать ігровим. Чим старша ди-
тина, тим швидше вирішуються конфлікти 
між ігровими та реальними стосунками на 
користь реальних. Потреба гратися спіль-
но з однолітками, яка з кожним роком стає 
дедалі відчутнішою, ставить дитину перед 
необхідністю вибрати сюжет, розподілити 
ролі, проконтролювати рольову поведінку 
партнера, що зумовлює розвиток її комуні-
кативної компетентності [10].

Під час гри діти використовують різні 
предмети: іграшки, зменшені копії реаль-
них предметів, якими користуються дорос-
лі та предмети-замінники. Заміна виникає у 
проблемній ігровій ситуації. За потреби ди-
тина знаходить предмети-замінники. Повна 
заміна виникає лише за умови, що дитина 
називає предмет-замінник відповідно до 
його нової функції, тобто свідомо наділяє 
його новим значенням. Основною умовою 
є виконання предметом-замінником тієї 
функції, яка реалізовувалася завдяки вико-
ристанню основного предмета. У старшому 
дошкільному віці дитина самостійно виби-
рає та використовує предмети-замінники. 
Найчастіше предметом-замінником є пред-
метно неоформлений матеріал, функція 
якого нефіксована (камінці, гілочки дерева, 
клаптики тканини тощо).

Велике значення для розвитку ігрової ді-
яльності мають предмети-атрибути, які до-
помагають взяти на себе роль, спланувати 
й розгорнути сюжет, створити ігрову ситуа-
цію. Вони забезпечують зовнішні умови для 
реалізації ролі, полегшують рольову пове-
дінку: дитина краще виконує ролі лікаря, 
коли вона в білому халаті, шапочці. У стар-
шому дошкільному віці зовнішні атрибути 
все менш потрібні, оскільки основою гри 
є уявлення про функції предметів [10]. Ос-
новними джерелами, які сприяють дитячим 
задумам і спонукають реалізувати їх у грі, є 
такі: явища та події навколишньої дійсності, 

які викликають у дітей інтерес; послідовна 
організація дорослими доступних, цікавих 
вражень, що сприяють збагаченню змісту 
гри. Ігрова діяльність виконує такі функції 
(за О. Скрипченко): розважальна, комуніка-
тивна, ігротерапевтична, діагностична, ко-
рекційна, інтернаціональна, соціалізуюча.

У колективній грі вперше виявляється лі-
дерство, починають розвиватись організа-
торські уміння й навички та комунікативні 
здібності.

Згодом дитина засвоює правила спіль-
ної гри, вона починає узгоджувати влас-
ні дії з діями партнерів за встановленими 
правилами, поступатися, ділитися, дові-
ряти тощо. З віком діти намагаються відо-
кремитися, спілкування під час гри усклад-
нюється та набуває іншої забарвленості. 
До старшого дошкільного віку діти вже мо-
жуть обмінюватися думками про прочита-
ні книги, міркувати про почуте й побачене. 
Для дитини починає мати значення думка 
про неї інших людей, особливо однолітків. 
Дитина намагається підтримати свій авто-
ритет. Дорослий та одноліток відіграють 
кожен свою неповторну роль. Усвідомлен-
ня своїх індивідуальних якостей, здатність 
оцінювати себе в різних ситуаціях вдоско-
налюються.

Досвід спілкування з рідними та друзя-
ми піддається серйозному випробуванню 
в дитячому колективі. Ту увагу, турботу й 
любов, які вдома дарували дошкільнику 
просто так, тепер під час спілкування з но-
вим дорослим та однолітками необхідно 
заслужити. Взаємини дитини й навколиш-
ніх людей у колективі значно відрізняються 
від сімейних. Більшість дітей справляють-
ся з новою ситуацією: відносини з нови-
ми людьми – дорослими та дітьми – по-
ступово налагоджуються. У будь-якому 
разі розширення сфери взаємодії дитини 
з оточенням – важлива частина її розвит-
ку. Виходячи за межі сімейних стереотипів 
спілкування, дитина не тільки збагачує свій 
соціальний досвід, але й набуває здатності 
до пізнання свого «Я» з нових позицій. Вона 
мов би знаходить нові орієнтири у ставлен-
ні до себе, у розумінні себе самої.

На думку Т. Піроженко, гра стає рушій-
ною силою розвитку здібностей тільки за 
дотримання ряду умов. Головна з них – це 
ставлення педагога до дітей, яке вира-
жається за допомогою ігрових прийомів. 
Йдеться про ігрову позицію педагога, осо-
бливий стиль відносин між педагогом і діть-
ми. Ігрова позиція педагога перетворює гру 
на виховний чинник, що сприяє гуманізації 
взаємин «вихователь – дошкільник» [10]. 
Основне педагогічне значення гри полягає 
в тому, що вона – фактор розвитку особи-
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стості, форма навчання життєво важливим 
умінням і навичкам; спосіб формування ко-
мунікативних здібностей, лідерських яко-
стей, дружби, товариськості, взаємодопо-
моги та гуманного ставлення в колективі.

Педагогічне значення гри – забезпечен-
ня успішної соціалізації дітей. В імітова-
ній соціальній ситуації дитина стає перед 
вибором способу вирішення тієї чи іншої 
соціальної проблеми. Самостійно виправ-
ляючи допущені помилки, дитина набуває 
досвіду соціальної поведінки, що готує її 
до майбутнього дорослого життя. Під час 
гри виникають різноманітні ситуації спіл-
кування, у яких діти розвивають мислення 
та розширюють кругозір, діти навчають-
ся правильно та логічно викладати свою 
думку, відбувається поєднання вербальних 
і невербальних засобів спілкування, діти 
вдосконалюють навички використання мов-
леннєвих засобів.

Отже, гра сприяє формуванню комуніка-
тивної компетентності, оскільки в ній ство-
рюються умови для обміну інформацією, 
підтримки контактів, розгортання ділового 
та особистісного спілкування, укладання 
угод, самореалізації, узгодження соціаль-
них позицій і мовлення.

Комунікативна компетентність дитини – 
один з основних чинників становлення 
особистості в дошкільному віці. Актуаль-
ність своєчасного комунікативного роз-
витку в дошкільному віці визначається за-
вданнями зі створення оптимальних умов 
для розкриття потенційних можливостей 
кожної дитини, що виявляються у специ-
фічно дитячих видах діяльності й пов’яза-
ні з комунікацією. Становлення в людини 
всіх психічних функцій, психічних процесів, 
особистості загалом неможливе без міжо-
собистісного контакту. Здібність до спілку-
вання розуміють як комплексну здатність 
користування засобами взаємодії (невер-
бальними, предметно-практичними, мов-
ними), що забезпечують успішність цілей 
комунікації. Комунікативну компетентність 
можна характеризувати як засвоєння умінь 
і навичок застосувати засоби спілкування  
в  конкретній ситуації взаємодії.

Компетентність у спілкуванні має як ін-
варіантні загальнолюдські характеристики, 
так і характеристики, історично та культур-
но обумовлені. Під комунікативною ком-
петентністю розуміють інтегральну якість 
індивіда, що забезпечує йому успішність ді-
яльності в умовах, які постійно змінюються. 
Відтак комунікативна компетентність має 
забезпечувати успішну організацію взає-
модії для ефективного вирішення завдань, 
що виникають перед людиною, готовність 
до партнерства.

У структурі комунікативної компетентно-
сті як ієрархічно організованого психічного 
утворення розрізняють такі ланки: мотива-
ційно-спонукальна, функціональна та осо-
бистісна [1]. Кожна з них має свої структуру 
та призначення. Мотиваційно-спонукальна 
ланка структури комунікативної компетент-
ності у спілкуванні представлена такими 
компонентами, як мотиви, установки, здіб-
ність.

Функціональна ланка представлена та-
кими якостями, як уміння встановлювати 
контакти з оточенням, пропонувати та ви-
рішувати конфлікти, знаходити адекватні 
засоби впливу на партнера, що у своїй су-
купності утворюють стиль спілкування.

До особистісної ланки віднесені такі: 
комунікабельність, соціально-психологічна 
спостережливість, емпатія.

Отже, комунікативну компетентність тре-
ба розглядати як певний рівень розвитку 
особистості, що передбачає сформованість 
цілої системи мотиваційно-спонукальних 
явищ, особистісних якостей і функціональ-
них виявів, які реалізують емоційні, когні-
тивні, поведінкові сфери особистості.

Зважаючи на це положення, можна ви-
значити такі основні принципи організації 
комунікативно-спрямованого виховання 
старших дошкільників: забезпечення пози-
тивної мотивації навчання; стимулювання 
та розвиток творчої діяльності дітей на всіх 
етапах виховання й навчання; формування 
позитивних емоцій як важливого компонен-
та навчання дітей дошкільного віку; реалі-
зація тісного зв’язку пізнавальної діяльності 
та різних видів практичної діяльності дітей.

Важливим методом розвитку зв’язного 
мовлення дітей є гра, яка забезпечує спри-
ятливі умови для розв’язання педагогічних 
завдань з огляду на можливості дітей до-
шкільного віку. Для розвитку комунікатив-
ної компетентності проводяться такі ігри, 
у яких мовна активність дітей займає осно-
вне місце, що стимулюють дитячу актив-
ність, самостійність, творчість.

Оскільки дитина тривалий час перебуває 
в умовах дошкільного навчального закладу, 
її головними партнерами у спілкуванні є од-
нолітки та педагоги. Мовленнєва взаємодія 
здебільшого виникає в ігрових ситуаціях, 
у побуті, коли діти не лише послуговуються 
мовними штампами, а й творять власні, не-
повторні конструкції.

У програмах «Я у світі» та «Дитина» ви-
діляють такі завдання щодо формування 
комунікативної компетентності: формувати 
бажання спілкуватися; привчати дітей гово-
рити чітко, виразно, у нормальному темпі 
з нормальною силою голосу; вчити дотри-
муватися мовленнєвого етикету; ввічли-
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во звертатися з проханням до дорослого 
чи однолітка, відповідати на поставлене 
запитання; вчити використовувати лагідні 
форми звертання; брати участь у діало-
гах, слідкувати за ходом розмови, дореч-
но відповідати; вчити відтворювати діалог 
дійових осіб в іграх-драматизаціях, інсце-
нівках тощо; розвивати інтерес і бажання 
дітей розповідати за власною ініціативою 
тамза пропозицією вихователя; спонукати 
до розвитку словесної творчості; розпові-
дати спираючись на чуттєвий досвід, мір-
кувати, коментувати почуте [7].

З метою формування комунікативної 
компетентності дітей старшого дошкільно-
го віку було проведено педагогічний екс-
перимент, який складався із трьох етапів. 
Було визначено критерії (емоційно-контак-
тний, мовленнєвий, структурно-логічний) 
та показники рівнів сформованості комуні-
кативної компетентності старших дошкіль-
ників:

Емоційно-контактний критерій та його 
показники: уміння вступати у спілкування, 
підтримувати й завершувати його; захо-
плювати й підтримувати ініціативу спілку-
вання; враховувати компоненти ситуації 
спілкування; змістовність, різноманітність 
тематики під час діалогічного спілкування, 
емоційний стан.

Мовленнєвий критерій (на рівні засво-
єння та вживання мовленнєвих еталонів) 
та його показники: уміння висловлюватися 
логічно, зв’язно, самостійно, у нормально-
му темпі; говорити виразно, виражати ос-
новні мовленнєві форми, їхню різноманіт-
ність, вибір мовних засобів, мовленнєвих 
еталонів, типів мовленнєвих висловлювань; 
доречність використання усталених мовних 
виразів, народних прислів’їв, приказок.

Структурно-логічний критерій та його 
показники: уміння дотримуватися теми 
діалогу; швидко реагувати на хід бесіди, 
знаходити необхідні слова в різних ситу-
аціях спілкування, перепитувати співроз-
мовника за потреби; ставити запитання, 
давати відповідь на запитання співроз-
мовника; дотримуватися правил поведінки 
діалогу.

На констатувальному етапі роботи вико-
ристано комплексну методику, до складу 
якої увійшли такі методи: спостереження 

за дітьми під час спілкування з однолітками 
у процесі гри, діагностичні завдання, ігрові 
проблемні ситуації. Результати показали, 
що більшість дітей (ЕГ – 55%, КГ – 60%) 
виявляють низький рівень комунікативної 
компетентності.

На формувальному етапі було викори-
стано спеціально дібрані та розроблені 
ігри, які мали на меті формування комуні-
кативної компетентності дітей старшого 
дошкільного віку відповідно до критеріїв та 
їхніх показників.

Мета контрольного етапу дослідження 
полягала в перевірці ефективності вико-
ристаних ігор у формуванні комунікативної 
компетентності дітей старшого дошкільно-
го віку.

Дані рівнів сформованості комунікатив-
ної компетентності в дітей ЕК та КГ на етапі 
констатації та контролю представлено в та-
блиці 1.

Отже, як показують результати прове-
деного дослідження, високий рівень сфор-
мованості комунікативної компетентності 
було виявлено у 25% (ЕГ) та 10% (КГ) дітей, 
середній рівень – 65% (ЕГ) та 40% (КГ) ді-
тей, низький рівень – 10% (ЕГ) та 50% (КГ) 
дітей.

У процесі виконання діагностичних за-
вдань встановлено, що діти з високим рів-
нем вступали у спілкування, підтримували 
та завершували розмову; висловлювалися 
логічно, самостійно, у середньому темпі; 
говорили виразно, доречно використову-
вали усталені мовні вирази; діти швидко 
реагували на хід бесіди, знаходили необ-
хідні знання в різних ситуаціях спілкування; 
ставили запитання та формували доречні 
відповіді на запитання співрозмовника; те-
матика діалогів дітей різноманітна.

Діти середнього рівня характеризува-
лися вільним спілкуванням з однолітками, 
вживали різноманітні мовні засоби, мов-
леннєві еталони, типи мовленнєвих вислов-
лювань, водночас їхнє мовлення не завжди 
виразне, не завжди доречно використову-
вали усталені мовні вирази.

Діти, які показали низький рівень сфор-
мованості, характеризуються здатністю са-
мостійно ставити прості запитання, вони 
майже не використовують усталені мов-
ні вирази; не вміють швидко реагувати 

Таблиця 1
Рівні сформованості комунікативної компетентності старших дошкільників у грі

Рівні  
сформованості

Констатувальний 
етап ЕГ, у%

Контрольний 
етап ЕГ, у%

Констатувальний 
етап КГ, у%

Контрольний 
етап КГ, у%

Високий 5 25 5 10
Середній 40 65 35 40
Низький 55 10 60 50
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на хід бесіди, не висловлюються логічно та 
зв’язно; не використовують мовні засоби, 
мовленнєві еталони, типи мовленнєвих ви-
словлювань.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Процес формування комунікативної 
компетентності в ігровій діяльності дітей 
старшого дошкільного віку виявився ре-
зультативнішим за таких педагогічних 
умов: створення в дошкільній освітній уста-
нові розвивального предметно-ігрового 
середовища; забезпечення особистісно- 
орієнтованого підходу до дітей в ігровій ді-
яльності; готовності вихователів до форму-
вання комунікативної компетентності дітей 
дошкільного віку та взаємодії закладу до-
шкільної освіти із сім’єю.
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ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ  
У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Карманенко В.В., асистент
кафедри педагогіки та суспільних наук

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У статті розглянуто проблему формування лідерських якостей студентів за допомогою системи форм 
і методів освітнього процесу закладу вищої освіти. Визначено можливості занять і тренінгів у форму-
ванні лідерських якостей студентів економічних університетів. Схарактеризовано методи формування 
лідерських якостей студентів економічних університетів: метод інформування, метод дискусії, метод 
ділової гри, метод рольової гри, метод системного аналізу, метод експертної оцінки і метод проектів. 
Наголошено на результативності використання форм і методів формування лідерських якостей студен-
тів економічних університетів для оцінки студентами власної ефективності як потенційного лідера та 
планування розвитку свого лідерського потенціалу. 

Ключові слова: лідер, лідерські якості, студенти економічних університетів, викладач закладу ви-
щої освіти, заняття, тренінг, дискусія, рольова гра.

В статье рассмотрена проблема формирования лидерских качеств студентов с помощью системы 
форм и методов образовательного процесса учреждения высшего образования. Определены возможно-
сти занятий и тренингов в формировании лидерских качеств студентов экономических университетов. 
Охарактеризованы методы формирования лидерских качеств студентов экономических университетов: 
метод информирования, метод дискуссии, метод деловой игры, метод ролевой игры, метод систем-
ного анализа, метод экспертной оценки и метод проектов. Отмечена результативность использования 
форм и методов формирования лидерских качеств студентов экономических университетов для оценки 
студентами собственной эффективности в качестве потенциального лидера и планирования развития 
своего лидерского потенциала.

Ключевые слова: лидер, лидерские качества, студенты экономических университетов, преподава-
тель учреждения высшего образования, занятия, тренинг, дискуссия, ролевая игра.
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Karmanenko V.V. FORMS AND METHODS OF FORMING LEADERSHIP QUALITY TO STUDENTS 
OF ECONOMIC UNIVERSITIES

The article deals with the problem of forming the leadership qualities students through a system forms and 
methods of educational process in the institutions of higher education. The possibilities of classes and trainings 
in formation of leadership qualities students of economic universities are determined. Methods of formation 
the leadership qualities students of economic universities are described: method of informing, method of dis-
cussion, method of business game, role play method, method of system analysis, method of expert evaluation 
and method of projects. The effectiveness to use forms and methods of formation thr leadership qualities stu-
dents of economic universities for assessing students’ own effectiveness as an actual or potential leader and 
planning the development their leadership potential is emphasized.

Key words: leader, leadership qualities, students of economic universities, teacher of institution of higher 
education, classes, training, discussion, role-playing game.

Постановка проблеми. Динамічний 
розвиток економічних процесів та всеохо-
плююча глобалізація стимулюють підви-
щення інтенсивності конкуренції у всіх сфе-
рах життєдіяльності людини. Управління 
людським капіталом потребує нових ефек-
тивних підходів – використання лідерської 
парадигми, лідерського типу управління, 
особистісного й професійного позиціюван-
ня. Потреба у фахівцях нового покоління, 
лідерського типу є надзвичайно гострою 
та вимагає виявлення й формування лі-
дерських якостей у ході фахової підготовки 
в економічних університетах, мотивацією 
для подальшого саморозвитку та самовдо-
сконалення у ході професійної діяльності.

Інтеграція України у міжнародний освіт-
ній простір вимагає від вищої школи ство-
рення сприятливих умов для підготовки 
фахівців нового покоління – фахівців лідер-
ського типу, з активною життєвою й профе-
сійною позицією, здатних нести особисту 
та колективну відповідальність, вмотивова-
них до постійного самовдосконалення та 
саморозвитку своїх особистісних і профе-
сійних якостей. Цього можна досягнути за-
стосувавши в освітньому процесі ефектив-
ні форми і методи навчання. Вони дадуть 
змогу моделювати майбутню професійну 
діяльність, конструювати ситуації профе-
сійної комунікації формувати особистісні 
й професійні якості студента економічного 
університету.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Лідерство як особистісна і профе-
сійна парадигма є надзвичайно цінним для 
економічного успіху конкретної організації 
та держави у цілому. Посилена увага на-
укової спільноти до проблематики форму-
вання лідерських якостей у студентів за-
кладів вищої освіти є цілком виправданою. 
Створення умов для розвитку лідерських 
якостей у студентів і формування соціаль-
но активної особистості стали предметом 
дослідження І.П. Краснощок, О.О. Нестулі, 
О.О. Савельєвої та ін. Проблеми діяльно-
сті викладача, упровадження інноваційних 
форм методів навчання в освітній процес 

закладу вищої освіти, їх вплив на розви-
ток професійних та особистісних якостей 
майбутніх фахівців вивчали А.В. Зоріна, 
М.В. Кітаєва, Я.В. Примаченко та ін.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати значення і особливості за-
стосування в освітньому процесі форм і 
методів формування лідерських якостей 
студентів економічних університетів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Головною інформаційною магі-
страллю у навчальному процесі вищої шко-
ли, що сприяє засвоєнню системи знань зі 
спеціальності, формує широкий професій-
ний світогляд і наукове мислення, є заняття. 
М.В. Кітаєва зазначає, що важливим еле-
ментом занять стає критичне зіставлення 
цілей, поставлених викладачем, і цілей, осо-
бистісно-значущих для студентів [2, с. 16].

Найбільш значущим в організації занят-
тя є рефлексивний етап, у ході якого сту-
денти аналізують власні дії по досягненню 
мети, визначення недоліків, прогнозування 
подальшої роботи. Під час вказаного ета-
пу студенти набувають вміння самоаналізу 
і самоконтролю. 

Після постановки мети і завдань викла-
дач приступає до мотивації студентів. Ви-
кладач на кожному занятті показує студен-
там значущість поставленої мети як для їх 
професійного, так і особистісного зростан-
ня. Наприклад, при вивченні теми «Лідер-
ство та керівництво» викладач наголошує 
на важливості формування лідерських яко-
стей у розвитку особистості, визначає мету 
і завдання вдосконалення особистісних 
і професійних якостей керівника.

Уміння планувати власну діяльність 
сприяють розвитку у студентів зібраності, 
цілеспрямованості і впевненості у власних 
силах. Саме планування передбачає визна-
чення шляхів досягнення мети і розвиває 
лідерський потенціал. Одним з елементів 
керівництва заняттям є прийняття рішень. 
Прийняті рішення повинні бути мобіль-
ними і нестандартними, перспективними 
і конкретними. Нині рішення найчастіше 
приймаються колективно, що сприяє за-
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своєнню лідерських навичок на практиці. 
Наприклад, на занятті складається ситуація 
непідготовленості студентів до обговорен-
ня теми. Викладач пропонує студентам на-
писати реферативний огляд, проаналізува-
ти наявний досвід. 

Будь-яке практичне заняття найбільш 
ефективне ніж активне обговорення пи-
тань, що забезпечується методом «моз-
кового штурму», ділової гри. При цьому 
розвиваються такі лідерські якості, як ці-
леспрямованість, комунікабельність, вмін-
ня переконувати і доводити власну думку. 
Лекції, організовані у режимі діалогу, також 
дають кращий результат із досягнення по-
ставлених завдань.

На думку О.О. Савельєвої, керівництво 
навчальною діяльністю студентів на занятті 
передбачає використання викладачем осо-
бистісно-орієнтованого навчання, коли всі 
включаються в активне спільне розміркову-
вання [6, с. 82].

Контрольно-оцінюваний етап заняття 
спрямовується на визначення ефективності 
поставлених цілей; перевірку логіки побу-
дови плану; виявлення недоліків; надання 
своєчасної допомоги; прогнозування роз-
витку. Особливо необхідно при постійному 
контролі й оцінюванні коригувати отрима-
ні результати. Детальне дослідження при-
чин тієї чи іншої невдачі формує у студен-
тів здатність сприймати критику і робити 
з неї висновки, здатність до самоаналізу, 
які є важливими якостями лідера. Досяг-
ненням контрольно-оцінювального етапу є 
зіставлення оцінок викладача і студентів, 
що сприяє формуванню в останніх само-
контролю.

Зміст тренінгової форми роботи полягає 
у створенні і реалізації педагогічної під-
тримки студентського лідерства, визначен-
ня завдань власного розвитку, формуван-
ня рівноправних взаємовідносин у системі 
«студент – викладач», «студентська група – 
викладач». Розроблена програма модульної 
дисципліни «Основи лідерства» та «Особи-
ста й професійна ефективність. Комплекс 
тренінгів з розвитку лідерських якостей у 
студентів економічних університетів» міс-
тять інтерактивні групові та індивідуальні 
завдання для виявлення, розвитку та вдо-
сконалення особистих лідерських якостей.

Метод інформування використовуєть-
ся у ході проведення тренінгу для надання 
більш повної інформації з проблеми лідер-
ства і розширює коло сприйняття світу. 

Метод дискусії забезпечує обговорен-
ня проблеми, що викликає суперечливі 
точки зору. Дискусія відрізняється від ін-
ших форм тим, що завжди є аргументова-
ною, опонент представляє свою позицію 

співрозмовнику, спираючись на конкрет-
ні факти. Наприклад, учасникам дискусії 
«Я з Вами не завжди погоджуюся» пропо-
нується проаналізувати вислови видатних 
людей, довести, що дії героя були спрямо-
вані саме на досягнення певного результа-
ту. Студентам пропонуються до перегляду 
короткі відеоролики з різними ситуаціями 
спілкування між старостою і студентами, 
викладачем і студентами і т. д. Після пе-
регляду студенти обговорюють поведінку 
героїв відеороликів, їх помилки у поведін-
ці, висловлюють свою думку щодо можли-
вих шляхів розв’язання проблеми. Завдяки 
цьому учасники дискусії отримують вміння і 
навички самоконтролю і співпраці, вчаться 
слухати, приймати точку зору і враховувати 
погляди інших людей. 

Метод рольової гри забезпечує відтво-
рення найбільш близької до реальності си-
туації. Програючи різні ситуації у рольовій 
грі, людина відчуває себе впевненішою у 
реальній життєвій ситуації. Ділова гра вико-
ристовується для відпрацювання можливих 
професійних ситуацій, для обміну думками 
та знаннями між майбутніми фахівцями [3].

Студентам пропонується взяти участь у 
розігруванні життєвих ситуацій у ролі ліде-
рів і підлеглих. Після представлення сво-
єї версії розв’язання ситуації всі учасники 
аналізують і обговорювали поведінку геро-
їв, висловлюють свою думку, роблять ви-
сновки. Необхідно пропонувати студентам 
ситуації, з якими вони можуть зіткнутися 
у повсякденному та професійному жит-
ті (спілкування зі старостою, куратором, 
викладачем, представником студентської 
ради і т. д.). Завдяки цьому відбувається 
закріплення студентами навичок поведінки 
лідера у різних ситуаціях, вміння працю-
вати у команді, розвиток комунікативних 
навичок, формування і розвиток творчого 
мислення, виховання індивідуального сти-
лю поведінки у процесі взаємовідносин 
з оточуючими і подолання психологічного 
бар’єра прийняття на себе ролі лідера.

У рольовій грі важливий не тільки резуль-
тат, але і сам процес «проживання», пов’я-
заний з ігровими діями. Хоча ситуація, що 
програється студентами, є уявною, але по-
чуття, пережиті ними, реальні. Розігруючи 
діалог між підлеглим і керівником, учасники 
гри беруть на себе їхні обов’язки, відтво-
рюють стиль спілкування і манеру поведін-
ки. Спостерігаючи за студентами, викладач 
коригує їх поведінку, намагається закласти 
у майбутніх офіційних і неофіційних ліде-
рів шанобливе ставлення до своїх колег, 
почуття справедливості, відповідальності, 
здатність до особистісно-орієнтованої вза-
ємодії, побудованої на діалозі.
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На думку А.В. Зоріної, у грі студенти, 
самостійно розподіляючи ролі, підсвідомо 
беруть на себе ту ступінь відповідально-
сті, яка властива їм у повсякденному житті. 
Найбільш активний, енергійний і ініціатив-
ний студент, який прагне у всьому бути по-
переду, як правило, обирає роль організа-
тора, стаючи явним лідером у групі. Він дає 
доручення, розподіляє завдання, призна-
чає на «посади». Викладач, спостерігаючи 
за діями подібного лідера, і при необхід-
ності, коригуючи його, відмічає також і по-
ведінку інших членів групи, їх бажання або 
небажання беззастережно виконувати на-
дані їм доручення, прагнення взяти участь 
в організації гри або пасивну, мовчазну 
згоду на будь-який розвиток подій [1, с. 8].

Метод системного аналізу використову-
ється як метод реальної оцінки стану речей, 
ситуації взаємовпливу лідера й послідовни-
ків, для стимулювання глибокого усвідом-
лення учасниками взаємодії мотивів своєї 
поведінки та поведінки членів групи. Метод 
експертної оцінки розкриває себе як про-
цедура отримання оцінки проблеми на ос-
нові думки спеціалістів-професіоналів. 

Метод проектів створює ситуацію зма-
гальності. Студент спільно з викладачем 
знаходить інформацію про способи пове-
дінки у будь-яких ситуаціях. Студент (гру-
па студентів) виступають зі своїм проектом 
перед аудиторією. Після виступу прово-
диться обговорення проекту, автори про-
екту відповідають на поставлені запитання, 
завдяки чому отримують нові знання про 
різні життєві і професійні ситуації і способи 
поведінки у них. Метод проектів дозволяє 
формувати і розвивати такі якості лідера, 
як вміння виступати перед аудиторією, рі-
шучість і впевненість у собі, вміння трима-
ти себе, переконувати, відстоювати влас-
ні переконання. Він сприяє формуванню і 
розвитку необхідних для лідера якостей: 
працездатність, прагнення до перемоги, 
ініціативність, прагнення домагатися пози-
тивних результатів, командна робота.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Формування і розвиток лідерських на-
вичок у студентів економічних університе-
тів постає як складне завдання, виконання 
якого залежить від майстерності викла-
дача, його гнучкості і вміння встановити 

зі студентами неформальні відносини для 
підвищення їхньої впевненості у собі і своїх 
можливостях.

Аудиторні заняття і тренінги, колективні 
дискусії, науково-дослідна робота студен-
тів, рольові та ділові ігри утворюють струк-
турований змістовий простір і визначають 
процес і результати оцінки особистості 
лідера студентами, гарантують визнання 
лідера його послідовниками, дають змо-
гу кожному студенту прогнозувати власну 
ефективність як актуального чи потенцій-
ного студентського лідера та планувати 
розвиток свого лідерського потенціалу. Їх-
ньою важливою перевагою є насиченість 
низкою творчих завдань і розвивальних 
вправ, які дозволяють студентам пережи-
ти певну педагогічну ситуацію, поставити 
себе на місце певної людини, проаналі-
зувати мотиви і наслідки її поведінки та 
вчинків і зробити власні висновки, що доз-
волить уникати конфліктних ситуацій у по-
всякденному житті і сприятиме проявам 
лідерських якостей.

Перспектива подальших наукових розві-
док може бути пов’язана з удосконалюван-
ня методів і форм педагогічного процесу 
формування лідерських якостей у студентів 
економічних університетів.
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У статті розглянуто умови розвитку моральних цінностей сучасних дітей, їх дієвість у взаємодії 
з однолітками, дорослими. У старшому дошкільному віці створюються умови для формування особи-
стості як суб’єкта моральних відносин, закладаються основи соціальної компетентності, рефлексивно-
го мислення, формуються складники морального вибору, взаємини між дітьми регулюються моральни-
ми нормами і правилами поведінки. Формування цінностей відбувається під час ігор, бесід, виконання 
вправ, у життєвих ситуаціях. У процесі цих видів діяльності діти діють разом, відбувається їх емоційне 
зближення.

Ключові слова: моральний вибір, моральний вчинок, моральні цінності, моральні норми і правила, 
моральний розвиток, старший дошкільний вік.

В статье рассмотрены условия развития нравственных ценностей современных детей, их действен-
ность во взаимодействии со сверстниками, взрослыми. В старшем дошкольном возрасте создаются 
условия для формирования личности как субъекта нравственных отношений, закладываются основы 
социальной компетентности, рефлексивного мышления, формируются составляющие нравственного 
выбора, отношения между детьми регулируются нравственными нормами и правилами поведения. 
Формирование ценностей проводится во время игр, бесед, выполнения упражнений, в жизненных си-
туациях. В процессе этих видов деятельности дети действуют вместе, происходит их эмоциональное 
сближение.

Ключевые слова: моральный выбор, нравственный поступок, нравственные ценности, нравствен-
ные нормы и правила, нравственное развитие, старший дошкольный возраст.

Lyapunovа V.A., Volkova V.A. PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION  
OF MORAL VALUES AT CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE

In the article the conditions of development of moral values of modern children, their effectiveness in 
interaction with peers, adults are considered. Owing to the age characteristics of the senior preschool age, con-
ditions are created for the formation of the personality as a subject of moral relations, the foundations of social 
competence, reflexive thinking are laid, the components of moral choice are formed, the relations between 
children are regulated by moral norms and rules of behavior. The formation of values is conducted during 
games, conversations, doing exercises, in life situations. In the course of these activities, children act together, 
their emotional rapprochement takes place.

Key words: moral choice, moral deed, moral values, moral norms and rules, moral development, senior 
preschool age.

Постановка проблеми. Теперішнє соці-
альне становище нашої країни кардинально 
змінило суспільні орієнтири та відносини, 
тож усталена система цінностей потребує 
певної переоцінки й усвідомленого пере-
осмислення. У нашому соціумі не існує чіт-
ко визначених моральних цінностей. Те, що 
раніше поважали, цінували, зараз не має 
ніякої вартості. Необхідність вчасної підго-
товки дітей до соціально-політичних змін 

підвищує актуальність соціальних аспектів 
виховання як обов’язкового елементу вихо-
вання моральних цінностей.

Актуальність обраної проблеми дослі-
дження полягає у тому, що нинішня си-
стема виховання і навчання недооцінює 
величезної складності виховного процесу, 
його важливості у формуванні повноцінної 
особистості. Вихователі знають основні по-
ложення програми виховання та навчання 



Збірник наукових праць 103

дітей дошкільного віку, концепції виховання 
та Базового компонента дошкільної освіти, 
які включають завдання розвитку високомо-
ральної особистості, проте не завжди керу-
ються ними у своїй практичній діяльності. 
Вони уявляють зміст морального вихован-
ня не стільки як систему взаємопов’язаних 
елементів розвитку особистості, скільки 
як формування набору якостей, які треба 
виховувати незалежно від логіки цього ви-
ховного процесу. Більше уваги приділяють 
навчанню з раннього віку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науковий досвід відомих вчених ми-
нулого і сучасності (Л. Божович, І. Беха, 
А. Богуш, Л. Виготського, Д. Ельконіна, 
А. Макаренка, Т. Поніманської, С. Русової, 
В. Сухомлинського) доводить, що саме до-
шкільний вік закладає основи для всебічно-
го розвитку особистості, одним із напрям-
ків якого є моральне виховання.

Зазначимо, що формування і розвиток 
моральних цінностей у дітей дошкільного 
віку педагоги та психологи розглядають 
по-різному. У зарубіжній психології мораль-
ний розвиток розуміють як одну зі сторін 
адаптації, пристосування дитини до соці-
ального світу. Схожим є ставлення до про-
блеми моральних цінностей у вітчизняній 
психології, де моральний розвиток дитини 
розглядається як процес засвоєння зада-
них суспільством зразків поведінки, внас-
лідок якого ці зразки стають регуляторами 
(мотивами) поведінки малюка.

О. Леонтьєв зазначав, що дошкільне ди-
тинство є початком фактичного становлен-
ня особистості, розвитку активності як чин-
ника пізнання світу, засвоєння морального 
досвіду поколінь. Саме завдяки віковим 
характеристикам цього періоду – емоцій-
ній чутливості, допитливості, здатності до 
наслідування, вразливості – створюються 
сприятливі умови для формування осо-
бистості як суб’єкта моральних відносин. 
Видатні педагоги (Я. Коменський, Й. Пе-
сталоцці, К. Ушинський, Є. Водовозова, 
А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський 
та ін.) вказували на важливість прищеплен-
ня моральних цінностей дітям ще в до-
шкільний період, що є важливим моментом 
їх гармонічного і всебічного розвитку, вхо-
дження в світ соціальних відносин. Вивчен-
ня проблеми моральних цінностей дошкіль-
ників є одним із напрямів наукових пошуків 
Л. Артемової, І. Беха, А. Богуш, О. Коше-
лівської, Т. Поніманської тощо. Найбільш 
співзвучними із сучасними тенденціями 
гуманізації дошкільної освіти, з новітніми 
концепціями становлення дитячої особи-
стості є результати досліджень вітчизняних 
вчених, які вказують на те, що формуван-

ня моральних цінностей відбувається вже 
у дошкільному віці, що цей період є спри-
ятливим для морального зростання особи-
стості.

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі аналізу наукової літератури теоре-
тично обґрунтувати психолого-педагогічні 
умови формування моральних цінностей 
у дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження – теоретичні: ана-
ліз, синтез, порівняння, узагальнення, сис-
тематизація теоретичних і дослідних даних; 
емпіричні: спостереження, бесіда, практич-
ні вправи, ігрові дії; методи обробки експе-
риментальних даних.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дошкільний вік – це період бурх-
ливого і стрімкого розвитку дитини. Осо-
бливості її психічного розвитку повною 
мірою сприяють формуванню моральних 
якостей, почуттів, переконань, сприяє ви-
конанню і дотриманню моральних правил 
і норм.

Ми припускаємо, що процес формуван-
ня моральних цінностей у дітей дошкіль-
ного віку відбуватиметься ефективніше в 
умовах цілеспрямованого виховного впли-
ву і  вправляння дітей у моральних вчинках.

Створення відповідних умов є важливою 
складовою частиною будь-якого розвитку. 
Кожна педагогічна дія повинна відбуватися 
за певними правилами і відповідно до ви-
мог. Враховуючи це в організації наукового 
дослідження, головним напрямком якого є 
формування моральних цінностей дітей, ми 
розглянули саме ті правила та вимоги, які 
відповідатимуть системі роботи.

Найбільш доцільними виявилися педа-
гогічні правила та вимоги, запропоновані 
сучасним українським вченим І.Д. Бехом. 
Насамперед, у вихованця потрібно фор-
мувати позицію бути гідним прийняти ес-
тафету людської духовності, культивувати 
потребу у моральному збагаченні. Позиція 
педагога повинна бути такою, за якої люд-
ське багатство репрезентується передусім 
як багатство морально-духовне, багатство 
особистісних цінностей.

Необхідно використовувати моральне 
самовипробування вихованця: позицію ви-
криття ровесника (дитина помічає недоліки 
своїх товаришів) змінити на позицію влас-
ного морального випробовування. Цьому 
сприятимуть ситуації, у яких у дитини ви-
никатиме прагнення практично перевірити 
свої особисті надбання. Таке само випро-
бовування можливе й у формі самозвіту, 
коли дитина створює об’єктивну картину 
власних позитивних і негативних вчинків.

Організація життя вихованця повинна 
відповідати його моральним цінностям. 
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Дисгармонію у міжособистісних стосунках 
дошкільників, яка виникає, коли дитина ви-
переджає своїх ровесників у моральному 
розвитку, і це є неприпустимим і незрозу-
мілим для них, потрібно не згладжувати, 
а зробити предметом глибокого усвідом-
лення вихованцями.

Цікавим і ефективним, на нашу думку, є 
створення для малюка ситуації «мучитися 
невідомістю». Вихователь лише через пев-
ний час після скоєння асоціального вчинку 
дитиною пропонує їй «серйозно поговори-
ти». Дитина розмірковує про свою поведін-
ку, аналізує її, оцінює, робить належні ви-
сновки [2, с. 4].

Обов’язковим є розпізнавання вихован-
цем ситуації спокушання. У нього має бути 
сформоване уявлення про те, що поведінка 
людини ґрунтується на внутрішньому діало-
зі «хочу» і «треба». Ці дві поведінкові серце-
вини мають стати стрижнем організованого 
виховного процесу. Від його збалансова-
ного розвитку залежатиме своєчасне роз-
пізнавання і правильна оцінка вихованцем 
ситуації спокушання.

Потрібно спрямовувати дитину на са-
мовдосконалення, на досягнення згоди із 
самою собою через вироблення здатності 
приймати себе такою, якою вона є. Вагома 
мета такого вдосконалення – досягнення 
гармонії з найближчим оточенням (ровес-
никами, батьками, вихователями) [2, с. 5].  
Така гармонія досягається організацією 
особистісно-конструктивного спілкуван-
ня вихованців, коли діти проявляють себе 
природними, справжніми.

І.Д. Бех вказує на обов’язковість комуні-
кативної виразності педагога у виховному 
процесі: «Слово педагога лише тоді буде 
переконливим, коли в ньому гармонійно 
поєднуватимуться глибокий зміст і зво-
рушлива велич <…> Професійне мовлення 
педагога має перевершувати, бути сильні-
шим за висловлювання дитини» [2, с. 7].

У виховному процесі повинна панува-
ти розумна наукова доцільність. Потрібно, 
щоб дитина чітко розуміла доцільність дій 
вихователя, була переконана в необхідно-
сті виконання вимоги. Для цього педагог 
має дозувати моральні приписи, тобто ста-
вити перед дитиною лише ті з них, які мож-
на вважати абсолютно потрібними.

Важливою є організація роботи, пов’яза-
ної зі змістом дитячих вчинків – позитивних 
і негативних, які діти аналізують у дискусії, 
що неодмінно виникає з цього приводу.

У вихованні дії потрібно враховувати 
спадкову природу виховання. Вихователь 
повинен культивувати розвивальну опти-
містичну позицію вихованця, доводити, що 
він може робити добро, спроможний на 

дружбу і справедливість. Вихователь не 
має права на лукавство, повинен демон-
струвати дітям повну і безумовну правди-
вість [1, с. 4].

Надзвичайно важливою вимогою, від ви-
конання якої залежить успіх всіх виховних 
дій, є визнання особистості дитини та її не-
доторканості [1, с. 5].

Для ефективності виконуваної дослід-
ницької роботи було визначено такі прин-
ципи виховання моральних цінностей у ді-
тей: пріоритетність загальнолюдських, 
духовних цінностей особистості; вимогли-
вість до дітей у поєднанні з повагою до їх 
особистості; єдність впливів на почуття, 
усвідомленість поведінки; систематичність, 
послідовність і єдність вимог у сім’ї та до-
шкільному закладі; виховання в колективі та 
через колектив; врахування вікових та інди-
відуальних особливостей.

Аналіз методичних рекомендацій із мо-
рального виховання дошкільників, запропо-
нованих І.Д. Бехом і О. Кошелівською [1–3], 
дає підставу стверджувати, що виховний 
плив потрібно здійснювати одночасно 
в двох напрямах. По-перше, це збагачен-
ня загально морального досвіду дитини, 
головна мета якого – допомагати якомога 
глибше пізнати значення моральних вимог, 
норм і правил поведінки, встановити для 
себе межі дозволеного.

Для цього слід використовувати цілий 
комплекс засобів педагогічного впливу:

– роботу з наочністю (сюжетними кар-
тинками, ілюстраціями, фотознімками 
тощо);

– читання художньої літератури; розв’я-
зання морально-етичних завдань, розігру-
вання ситуації морального вибору);

– проведення бесід на морально-етичні 
теми, ігор (сюжетно-рольових, драматиза-
ції, тренінгів).

Прищеплення моральних якостей до-
шкільникам потрібно також здійснювати 
в процесі самого навчання, в трудовій ді-
яльності; на заняттях із музики, образот-
ворчої діяльності. Діти повинні спостері-
гати й оцінювати вчинки героїв фільмів, 
театральних вистав [3, с. 9].

Завдяки такій педагогічній роботі діти от-
римують не тільки знання про моральні нор-
ми й обов’язковість їх дотримання – їхній 
емоційний світ збагачується новими почут-
тями та переживаннями морального змісту.

Другий напрям у формуванні в дошкіль-
ників моральних цінностей – це збагачення 
досвіду морального вибору в конкретних 
ситуаціях. Головне завдання – інтегрувати 
окремі здобутки морального досвіду до-
шкільника у реальні моральні вчинки в кон-
кретних життєвих ситуаціях.
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Основний спосіб виконання – створен-
ня ситуації морального вибору – безпо-
середньо залежить від їхнього життєвого 
досвіду. Щоб збагатити досвід морально-
го вибору дітей, вихователям слід постійно 
поповнювати їхнє повсякденне життя (ігри, 
працю, навчання, дозвілля) різноманітними 
конкретними проблемними ситуаціями мо-
рального змісту, тобто реальними і близь-
кими дітям. Вони можуть бути спонтанними 
і спеціально створеними. Вихователь може 
виступати рівноправним учасником.

Проте наявність проблемної ситуації ще 
не гарантує того, що малюк здійснить пози-
тивний вибір чи навіть проявить активність. 
Тоді дорослий має допомогти дитині помі-
тити проблему, проаналізувати ситуацію, 
прийняти рішення, реалізувати його у вчин-
ку, оцінити свої дії та їхні наслідки. Тому 
спілкування вихователя з вихованцем – не-
змінна й обов’язкова умова ефективності 
застосування ситуацій морального вибору 
як засобу педагогічного впливу [3, с. 10].

Не потрібно недооцінювати й можливо-
сті самих вихованців. Якщо постійно здійс-
нювати контроль і давати вказівки дитині 
щодо її поведінки, можна розвинути в неї 
невпевненість, боязкість, пасивність або 
т. зв. моральний формалізм. Він виявляєть-
ся в тому, що 5–6-річна дитина в присут-
ності дорослих поводиться правильно, ви-
ховано, а залишившись наодинці, здійснює 
негарні вчинки.

Помилкою буде і надання дитині цілко-
витої свободи дій. Адже малюк ще не здат-
ний самотужки осягнути межі морально 
припустимого і не може дотримуватися ви-
мог, які йому фактично невідомі. До того ж, 
вседозволеність теж може призводити до 
розвитку в дитини невпевненості у власних 
силах, неадекватної самооцінки, вона може 
почуватися беззахисною.

Отже, дорослі повинні, визнавши право 
дитини на самостійність, моральний вибір, 
водночас встановити для неї стійку систе-
му моральних норм і правил поведінки.

Великі вимоги ставить педагогіка до осо-
бистісних якостей вихователя, його вмінь 
правильно організовувати навчально-ви-
ховний процес, який сприятиме морально-
му зростанню дошкільників.

На основі багатолітніх досліджень, ви-
вчення досвіду педагогів було сформова-
но ідеал вихователя, який користується 
авторитетом серед дітей і володіє такими 
якостями особистості, невід’ємними ри-
сами характеру, як емоційність, щирість, 
справедливість, чуйність. Наставник пови-
нен помічати найтонші відтінки людських 
взаємин, пробудження певних моральних 
якостей особистості у дітей, бачити в їхніх 

очах подив чи сум, гірку участь, радість і 
зберегти в дитині все прекрасне, вихову-
вати з раннього дитинства почуття великої 
дружби, поваги до людини.

Дорослі не повинні боятися ділитися 
з дітьми своїми почуттями, переживання-
ми, побоюваннями, своїми болем чи раді-
стю. Адже діти повинні вчитися співчувати, 
вони повинні бачити, що дорого людині, що 
її засмучує, ображає, а що приносить ра-
дість і задоволення. Потрібно вчити малят 
розгадувати внутрішній світ іншого.

Особливе значення у вихованні має по-
чуття такту, вміння знайти спосіб впливу 
на дитину, зрозуміти мотив її дій і вчин-
ків, допомогти вийти зі скрутного стано-
вища, не пригнічуючи її людської гідності 
[4, с. 51]. Л.В. Артемова відзначає, що 
дуже добре, якщо вихователь володіє пое-
тичним сприйняттям, вміє бачити прекрас-
не навколо себе і вчить цьому дітей, адже 
прекрасне пробуджує добро. Доторкнув-
шись у дитинстві до краси, люди будуть 
добріші, духовно багатші у звернені один 
до одного [4, с. 56].

В.О. Сухомлинський вважав, що від того, 
як пройшло дитинство, хто вів дитину за 
руку в дитячі роки, що увійшло в її розум 
і серце з навколишнього світу, – від цього 
залежить, якою людиною стане сьогодніш-
ній малюк [5, с. 25].

Ідеал сучасної людини, її моральні яко-
сті нічим не відрізняються від моральних 
цінностей, які мали місце в минулі роки. 
Наприклад, чесність і справедливість досі 
займають одну з головних позицій серед 
позитивних рис характеру людини. Прище-
плення таких рис дитині сприяє формуван-
ню в неї таких моральних якостей. як прин-
циповість, сміливість, відповідальність.

Щоб виховати старших дошкільників 
в дусі чесності і правдивості, потрібно ви-
користовувати як індивідуальний підхід, так 
і колективну роботу.

Вихователь повинен добре знати кожно-
го малюка, умови його життя в сім’ї. Для 
вивчення характеру дитини можна вико-
ристовувати різні методи: вести спосте-
реження в процесі різноманітної діяльно-
сті, проводити бесіди на морально-етичні 
теми, вести в щоденнику записи, аналізу-
вати поведінку в дитячому садку і сім’ї. Ви-
хователю доводиться або розвивати лінію 
сімейного виховання, якщо вона розумна, 
або виправляти її, якщо вона неправильна.

У роботі зі старшими дошкільниками є 
можливість завоювати довіру до себе, тоді 
дитина ділитиметься з дорослими своїми 
труднощами, невдачами.

Для виховання чесності і правдивості 
у дітей всієї групи використовують такі ме-
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тодичні прийоми, як створення морально- 
психологічного клімату; організація умов 
для їх самостійної діяльності; схвалення 
чесних вчинків; читання художньої літера-
тури, вплив через колектив; робота з бать-
ками [5, с. 57].

Між вихователями повинна бути повна 
згода в діях і єдність у вимогах. Вони зо-
бов’язані бути привітними з дітьми. У групі 
повинен панувати гарний емоційний на-
стрій.

Чільне місце у формуванні моральних 
цінностей відводиться вихованню у дітей 
доброзичливого ставлення один до одного 
у повсякденному житті, адже вони – май-
бутні колективісти (школярі, студенти, пра-
цівники).

Враховуючи головні завдання морально-
го виховання, зокрема моральних ціннос-
тей, Л.В. Артемова і Є.А. Таранова радять 
створити в дитячому садку відповідні педа-
гогічні умови, а саме:

1) правильний стиль взаємин між вихо-
вателями, вихователями і батьками, дорос-
лими і дітьми;

2) моральну атмосферу в групі;
3) чіткий режим дня для вихованців, на-

явність необхідного обладнання, матеріалу 
[4, с. 69].

Вихованню у дітей доброти і чуйного 
ставлення до оточуючих сприяє постійній 
контакт старших дошкільників із молодши-
ми групами. За таких умов у спілкуванні 
з ними формується відповідальність, готов-
ність допомогти. Діти граються з малятами, 
допомагають їм одягатися на прогулянку, 
прибирають їхню ділянку, готують концер-
ти, подарунки, розповідають казки.

Формування моральних цінностей про-
водиться в тісному контакті з сім’єю. Якщо 
дорослі не приділяють дитині належної 
уваги, якщо вони надзвичайно вимогливі, 
постійно сердиті, то й у дитини складаєть-
ся недоброзичливе ставлення до інших.

Важливою і найнеобхіднішою умовою 
формування моральних цінностей у дітей 
є спільна діяльність дошкільного закладу і 
сім’ї. Сучасні дорослі усвідомлюють лише 
два свої обов’язки – нагодувати та гарно 
вдягнути дитину. Але цього зовсім недо-
статньо для того, аби дитя виросло поряд-
ною людиною, повноцінним громадянином. 
Дорогі іграшки не навчать малюка ввічливо-
сті, чуйності, доброзичливості. Дітям вкрай 
необхідна присутність дорослих і постійне 
спілкування з ними. У частих клопотах про 
життєві проблеми дорослі не повинні втра-
чати почуття любові, доброти, взаємопова-
ги один до одного, до своїх дітей і навчати 
їх любові до батьків, рідних. Адже вихова-

ність не виникає сама по собі, як вважають 
деякі дорослі. Завдання педагога – пояс-
нити батькам, наскільки важливо вже зараз 
вчити дитину поводитися стримано, дотри-
муючись загальноприйнятих норм і правил 
взаємин з іншими.

Моральні цінності повинні виховувати 
не тільки слова (повчання), а й атмосфера 
в сім’ї через наслідування способів спілку-
вання дорослих.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Отже, для успішного формуван-
ня моральних цінностей у дітей старшого 
дошкільного віку необхідні відповідні пси-
хологічні та педагогічні умови, як у дитячо-
му садку, так і в сім’ї.

У першу чергу, виховні дії вихователя 
повинні виконуватися відповідно до вста-
новлених правил і з дотриманням вимог. 
Вихователь повинен використовувати ін-
дивідуальний підхід і колективну роботу, 
враховувати індивідуальні та вікові особли-
вості, визнавати право кожної дитини на 
самостійний моральний вибір і водночас 
встановити до неї стійку систему мораль-
них норм і правил поведінки.

Також важливими умовами є: створен-
ня морально-психологічного клімату в ди-
тячому садку і сім’ї, присутність правиль-
ного стилю взаємин між співробітниками 
дошкільного закладу, вихователями і бать-
ками, дорослими і дітьми.

Великі вимоги ставляться до наставника 
дітей, він повинен уміти спілкуватися з ви-
хованцями, бути відкритим для них, щирим, 
уважним, тактовним, розуміючим, повинен 
поважати і любити дітей.

Необхідно збагачувати моральний гнос-
тичний і практичний досвід малят, вико-
ристовуючи засоби педагогічного впливу 
(читання художньої літератури, розв’язання 
морально-етичних завдань, проведення бе-
сід, створення ситуацій морального вибору 
в процесі ігор, праці, навчання, дозвілля), 
що й було взято нами за основу в експери-
ментальному дослідженні.
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The article deals with character education realization process. Moral culture in the studying surrounding 
and personality development during the educational and studying process are analyzed. Peculiarities of extra-
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and community in the effective character education realization process is pointed out. Service learning and 
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Стаття присвячена процесу виховання характеру. Проаналізовано моральну культуру навчального 
середовища та розвиток особистості під час навчально-виховного процесу. Виокремлено особливості 
позашкільних видів діяльності, включених до неформальної (прихованої) навчальної програми. На-
голошується на ролі сім’ї, педагогів та громади в ефективному процесі виховання характеру. Подано 
визначення практичного навчання на засадах громадської діяльності та громадської діяльності на во-
лонтерських засадах, представлені їхні компоненти.

Ключові слова: виховання характеру, «прихована навчальна програма», практичне навчання, сус-
пільний проект, моральна культура, навчально-виховний процес.

Олишкевич С.В. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ХАРАКТЕРА
Статья посвящена процессу воспитания характера. Проанализированы нравственная культура учеб-

ной среды и развитие личности во время учебно-воспитательного процесса. Выделены особенности 
внешкольных видов деятельности, которые включены в неформальную (скрытую) учебную программу. 
Отмечается роль семьи, педагогов и общества в эффективном процессе воспитания характера. Дано 
определение практического обучения на основе общественной деятельности и общественной деятель-
ности на волонтерских началах, представлены их компоненты.

Ключевые слова: воспитание характера, «скрытая учебная программа», практическое обучение, 
общественный проект, нравственная культура, учебно-воспитательный процесс.

Statement of the problem. Moral educa-
tion of the youth is an ongoing process that 
combines classroom, extracurricular and out-
side the school activities. In this regard, an 
informal (“hidden”) curriculum that contains 
various aspects which directly affect the edu-
cational process of students is equally import-
ant for effective character education imple-
mentation. The development of moral culture 
includes care outside the school; partner col-
laboration of schools, parents and community.

The relevance of the research his con-
ditioned by the urgent necessity to improve 
the process of youth’s moral values develop-
ment during the educational process on the 
example of American school. American pro-
fessor T. Lickona points out the importance 
of moral culture development and improve-
ment within the process of common values 
formation. According to his way of thinking, 
school is the mini replica of community which 
possesses the ethical culture enriched with 
operative values which are called the norms 
of moral behavior, reflected in the work of the 
school, teachers’ example and administra-

tion’s policy. The moral culture of the school 
directly affects the behavior of students and 
members of the school community, as well 
as contributes to the formation of their char-
acter. According to the views of the schol-
ars, the development of moral culture in the 
school environment makes it possible to iden-
tify, report, model, study and adhere to the 
basic virtues of the school; maintain the disci-
pline that promotes particular values in all 
the spheres of school life. Consequently, we 
have scientific interest in the whole process 
of character education realization including 
informal (“hidden”) curriculum.

The objective of the study is to study hid-
den curriculum constituents and analyze the 
importance of each in character education 
process. 

Analysis of relevant research. It is ne-
cessary to mention that while studying this 
matter, we could not find accurate informa-
tion regarding character education hidden 
curriculum. However, some general concepts 
were researched by T. Lickona, M. Berkowitz 
and M. Bier. Thorough examination of fam-
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ilies’ involvement and home education in the 
student’s moral development was carried 
out by А. Henderson and N. Berla. К. Hoo-
ver-Dempsey and H. Sandier reviewed the 
major aspects of parents’ motivation and 
demotivation to be actively involved in the 
studying and educational process. A num-
ber of related matters were closely exam-
ined by К. Hoover-Dempsey and F. Caskey. 
They are: community service, service learn-
ing, service projects, etc. however, hidden 
curriculum and its importance for character 
education realization were not analyzed thor-
oughly enough.

Presentation of the results. One of the 
principal aspects of character education in-
formal curriculum is the care for students 
outside the class or school. This is done by 
using models that inspire students to altruistic 
behavior and provide opportunities for com-
munity-based or school-based extracurricular 
activities and community service. Students 
need to learn how to understand the needs 
of others and to be ready to assist in such 
situations. Real life social situations are active 
means of transforming children’s personality, 
as helping others give them the opportunity to 
feel personal contribution to changing human 
life and responsibility for their own actions. 
The first socially useful students’ experience 
ought to be school extra-curricular activities. 
Such tasks may be even school duties, for in-
stance, the class chooses one of the spheres 
of the school life where they can volunteer, 
the number of hours is coordinated with the 
principal, and then the schedule of duties is 
arranged [10].

The continuous process of students’ char-
acter education is ensured by direct collab-
oration of school administration, parents and 
the community. According to A. Henderson 
and N. Berla, the only guarantee of the child’s 
school achievement is the active participation 
of the parents in their education, since not 
only the level of students’ education depends 
on this, but also the model of school behav-
ior, higher motivation to study, attendance 
improvement and school drop-out rates de-
crease [6; 3]. 

M. Berkowitz and M. Bier analyzed num-
ber of effective curricula; their findings indi-
cate that there are different types of parents 
within the studying and educational process: 
information receivers, partners and clients  
[1, p. 64–69].

The most numerous and the most passive 
group of parents in school education initia-
tives is the information receivers. Their par-
ticipation traditionally means being informed 
by getting newsletters and brochures, emails 
or regular mail, invitations to school events, 

reports on student’s achievement at the end 
of the semester, etc.

Parents-partners have become the main 
criterion for effective character education. 
Projects and programs that can actively in-
volve parents in the educational process and 
various school activities receive significant 
financial support from the US Department 
of Education. The most commonly used forms 
of parents’ involvement in the process of 
character education realization include [11]:

– parents’ membership in character edu-
cation committees and advisory boards;

– participation in the forums on actual 
issues of character education and life of the 
school community;

– parental community mentoring during 
the school projects;

– parent community assistance in the de-
velopment and implementation process of the 
character education programs;

– parents’ participation in service learning 
with their children while completing the ser-
vice projects [7].

On this account, it is rather important to 
point out the aspects that stimulate parents to 
be active in the educational and studying pro-
cess or vice versa. К. Hoover-Dempsey and 
H. Sandier believe that first of all, the admin-
istration should help parents understand that 
their role is extremely important for the ef-
fective education of the children. Educational 
establishments must be creating a variety of 
opportunities that aim not only to help with 
educational material, but also enable parents 
to feel competent enough [8, p. 15]. Study-
ing material, especially in high school, is quite 
complex which often leaves parents away 
from active participation in the children’s edu-
cational process, so the school administration 
strives to help parents with that matter. It is 
equally important for parents to feel that the 
administration positively evaluates and sup-
ports their active participation in the school 
life of children and that the parents are always 
welcomed to come to school, communicate 
with school staff, since there is such a restric-
tion in some schools when family members 
are not allowed to come without a special 
permit or prior arrangement. 

As to our perception, one of the options to 
handle the mentioned situation that is really 
worth our attention – the experience of the 
Laclede Elementary School (St. Louis, Mis-
souri). The school administration found the 
way how to involve parents in the education-
al process on the regular basis. A parents’ 
resource center that enables parents to act-
ively participate in school life and build part-
nerships with teachers and the administration 
of the educational institution was founded. 
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Parents were given a special place in the 
school’s premises, where they can organize 
various meetings and trainings.

Scientists from the Josephson Institute of 
Ethics reckon that the formation of a posi-
tive character should primarily begin at home 
and in the community. In this case, the task 
of the educators is to continue and main-
tain the initiative of character education, but 
by no means take full responsibility for the 
moral education of the students. Children are 
constantly among other people and are ex-
posed to social rules and norms of conduct. 
In this regard, the maximum effectiveness of 
values and positive character traits formation 
can only be achieved in a caring community 
[9, p. 1]. Non-profit organizations that provide 
a variety of collaboration opportunities for 
parents, schools, students and communities 
play not less important role here.

We tried to analyze the experience of 
non-profit organizations involvement on the 
example of “Topeka City of Character” organ-
ization in Topeka, Kansas. Its members de-
signed character education program “Char-
acter First!” which teaches homeless children 
and other willing children in the town gener-
al values and help develop positive traits of 
character [5, p. 2]. Other organizations aim 
their activities to engage parents, students 
and teachers in service learning and commun-
ity service, regarding them as the effective 
extracurricular means of character activities. 
This way the students help community mem-
bers to cope with a variety of daily issues [5].

Community service includes any extra-cur-
ricular activities performed to meet other 
people’s needs. The peculiarities of this meth-
od of character education realization are: the 
task can be both compulsory and optional; as 
a rule, it does not have well-set education-
al goals or reflection of the work performed; 
the activity contains both school and out-of-
school tasks; it can take place as a school 
event or an individually organized project 
which is financially supported by a school club 
(e. g. “Girls’ Club”, “Boys Club” etc.).

The most widely used method of integrat-
ed educational activity is community service. 
It involves the integration of volunteer com-
munity activities into the school curriculum 
in order to help the community the students 
live in [2]. This method provides the basis for 
students and teachers to obtain valuable edu-
cational experience, providing intensive prac-
tical training on the basis of social work, and 
it is based on five compulsory components. 
Students are taught directly being involved in 
arranged tasks that are urgent for their com-
munity. Such activities should be integrated 
into public school curricula and contribute to 

the improvement of students’ achievement in 
core subjects. After the project is completed 
students have time to reflex on practical ex-
perience gained as a result of participating 
in community service project holding class 
discussions, working on their presentations or 
essays. In such a way they demonstrate the 
acquired knowledge and practical skills

J. Dewey believed that community service 
helps the students not only to successfully 
study, but also become responsible citizens 
of their country. Consequently, it became an 
integral part of the educational process in the 
70s of the twentieth century. These days it is an 
important sign of the effective character edu-
cation implementation in the American state 
schools. According to the National and Com-
munity Service Trust Act (1993), “Serve Amer-
ica Program” and “Learn and Serve America” 
programs, community service received state 
support in elementary and secondary schools. 
Moreover, the AmeriCorps program member-
ship helped high school students or college 
students get scholarship or a student’s loan. 
The National Education Survey (1996) indicat-
ed that 49% of respondents were involved in 
community service, and 56% confirmed that 
they had acquired similar experience through 
a curriculum [14]. According to a study by the 
National Center for Education Statistics of the 
United States (1996), 32% of public schools 
that participated in the survey indicated that 
they were practicing service learning as well. 
Its implementation was studied on different 
levels: in a separate school district, in a school 
(all pupils are involved), in a class and within 
a particular subject (when studying a separ-
ate discipline). It depends on the state, but 
community service may be both a compulsory 
requirement and an optional one. Nowadays, 
in seven states (Colorado, Iowa, Minnesota, 
Missouri, Rhode Island, Tennessee, and Wis-
consin) it is required in order to graduate high 
school. Meanwhile, in Virginia, for example, 
the Education Board gives the Diploma Seal 
of Excellence in social studies if the student 
has more than fifty hours of community ser-
vice [12].

American Teachers define service-learning 
as a teaching and educational method that 
combines school-based theoretical know-
ledge with practical skills with service projects, 
helping students form social, civic and aca-
demic skills. This practice allows the student 
to demonstrate his or her civic position and 
readiness to be an active community mem-
ber. According to F. Caskey, such education 
helps students not to be “passive learners 
but to form competent and capable partici-
pants of the educational process”. A national 
study conducted by the Center of Statistics, 
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which involved more than 20 000 schools, 
confirmed variety of needs for service-learn-
ing: to enhance students’ personal and social 
development (26%), to teach critical thinking 
and problem-solving skills (19%), to provide 
students’ vocational guidance (18%), to in-
crease students’ progress in core subjects 
(12%) [3].

The success of a service-learning method 
is ensured by careful planning and implemen-
tation of the project which consists of three 
stages: preparation, implementation and re-
flection on the effectiveness of service-learn-
ing. To start with it is necessary to analyze the 
curriculum and determine to which subject it 
is the most appropriate to add service-learn-
ing and which topic would be the most ef-
fective for integrating into a practical project. 
After that, it is necessary to identify the topic 
of the project by selecting one of the options: 
the students can choose a topic themselves, 
brainstorm during the lesson and ask their 
classmates to express their ideas or address 
local non-profit organizations that can offer 
the most up-to-date tasks taking into ac-
count the needs of the community. The topic 
should meet the general requirements for 
service-learning in the state and the studying 
requirements for the chosen subject. The next 
step is to set the tasks, both educational and 
practical, for further evaluation of the effect-
iveness of this method. During preparation for 
the project, attention is focused on the study 
of specific theoretical topics at school in re-
lation to the needs of the community where 
the service project will be carried out. The 
final stage is the division of class into working 
groups, assigning the roles and responsibil-
ities, and finally the completion of the task.

When the project is completed, there is 
time to think about the work done and the 
stages the students passed individually and 
in a group. American teachers practice four 
methods of reflection [4, p. 84]: written (es-
say, articles, songs, poems, works-reflec-
tions, keeping a personal diary, step-by-step 
instructions for students who will participate 
in practical training); oral (class, group and 
pair discussions, reports, presentations); oral 
(class, group and paired discussions, reports, 
presentations); creative (photo easy, photo 
report, paintings, drawings, collages, dance 
orders, puppet show); practical activities (role 
games, sharing experience with other stu-
dents, holiday to celebrate the successful 
ending of the project inviting community rep-
resentatives where the project took place).

Student self-governing and school news-
paper are other integral and effective com-
ponents of the informal curriculum that pro-
vide effective character education within 

extracurricular activities. The most common 
forms can include research and projects; rep-
resentation in the school council; duties and 
responsibilities’ delegation to students; mem-
bership in political clubs; discussion groups 
and blogging on the Internet, etc.

Studies confirm that school self-governing 
has a significant impact on the formation of 
social skills, as well as civic consciousness 
and student’s personality. Senior pupils in-
volved in such activities demonstrate active 
civic position and readiness for personal de-
velopment outside the school. Participation 
in service-learning helps students to under-
stand themselves and adjust to society better. 
Through a variety of projects and activities, the 
student council promotes the development 
and formation of a number of important moral 
qualities. This is primarily civic consciousness 
that helps to maintain and build democracy; to 
ensure student participation in meaningful ac-
tivities; to help them learn to respect the laws 
and generally accepted democratic norms; to 
stay objective and honest covering students’ 
points of view at the school level, etc. 

Youth become more educated, making a 
personal contribution to improving the well-be-
ing of their school; promoting high standards 
of education; stimulating the development of 
an active students’ attitude towards learning; 
demonstrating personal experience and abil-
ity to solve problems; working on their leader-
ship qualities that will help prepare for the re-
alities of the progressive society. Youngsters 
acquire leadership qualities, as they give their 
peers the right to speak and be heard; not 
allowing exploitation of students; coordinating 
sponsorship of students’ activities; enabling 
leadership skills for other members of stu-
dent council; supporting students in manag-
ing everyday school problems. 

Students improve human relationships and 
mutual understanding helping to build friend-
ly relationships with teachers, administration, 
student council and community; provide a 
number of school services for the common 
good; help young people to understand their 
personality. State school students acquire 
cultural values, focusing on school loyalty, 
patriotism and individual development of stu-
dents; providing real experience and group 
development; helping students expand and 
protect their personal rights; selecting cur-
rently urgent and interesting projects in school 
community; assisting all students in their ef-
forts to achieve maximum educational growth 
and development [278, p. 93]. 

Conclusion. Having closely investigated 
the peculiarities of the informal curriculum 
(hidden curriculum) and its place in character 
education realization process, we are bound 
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to affirm that there is a great a mount of ef-
fective methods. Among them two groups – 
extracurricular and out-of- school activates, 
main goals of which are following: support 
for the comprehensive development of a per-
sonality outside the classroom and school; 
school collaboration with students, parents 
and community; practical activities of stu-
dents. The most effective method of educa-
tional and studying activities is service learn-
ing. It is directly related to the curriculum and 
the development of a number of important 
moral values (kindness, willingness to help, 
humanity, mutual understanding, etc.), and 
the theoretical knowledge practically applied 
in real life. To sum up, the effective character 
realization can be achieved by complex ap-
proach working with students in class (using 
general curriculum) and outside the class or 
even school (hidden curriculum).
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У статті розглядається феномен «адаптивного механізму» в контексті проблем формування індиві-
дуальності студентів у новому соціальному середовищі – вищій освіті. Представлено результати опи-
тування майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи щодо особливостей механізмів адаптації під час 
навчання.

Ключові слова: адаптація, адаптаційний механізм, фахівець соціальної роботи, процес становлен-
ня особистості фахівця.

В статье рассматривается феномен «адаптивного механизма» в контексте проблем формирования 
индивидуальности студентов в новой социальной среде – высшем образовании. Представлены резуль-
таты опроса будущих специалистов в сфере социальной работы об особенностях механизмов адапта-
ции во время обучения.

Ключевые слова: адаптация, адаптационный механизм, специалист социальной работы, процесс 
становления личности специалиста.

Balakhtar V.V. THE IMPACT OF ADAPTATION MECHANISMS ON THE PROCESS OF FORMATION 
THE SPECIALIST’S IDENTITY OF SOCIAL WORK IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The article deals with the phenomenon of “adaptive mechanism” in the context of the problems of formation 
the individuality of students in the new social environment – higher education. Results of the survey of the 
future experts of social work on the peculiarities of adaptation mechanisms during training were presented.

Key words: adaptation, adaptive mechanism, social worker, process of formation the identity of specialist.

Introduction. At the present stage of the 
development of Ukrainian society dynamic 
and, at the same time contradictory, a new 
type of professional activity – social work is 
developing. Analyzing the contemporary the-
ory and practice, it can be argued that the 
training of professionally competent, competi-
tive, humanistic oriented, skilled professionals 
which are able to freely and consciously im-
prove, to ensure effective implementation of 
social work which caused by society’s needs 
and the requirements of development, pro-
motes self-affirmation, economic independ-
ence of each a citizen of Ukraine.

The process of becoming the future experts 
of social work assumes a special meaning, as 
the priority areas determine concerning the 
formation of socially active personality, the 
promoting the adaptation of the individuality 
in a dynamic social environment, a support for 
socially disadvantaged groups, an assistance 
of a group customers who are in difficult cir-
cumstances.

The impact of adaptive mechanisms on the 
process of formation the individuality of social 

work professional at the educational institution 
is one of the important tasks being studied in 
pedagogy and didactics in higher education. 
The specifics of the process of adaptation of 
the professional’s individuality caused by the 
impact both subjective and objective factors, 
which include the content and organization of 
educational process in high school.

The adaptation as a social phenomenon is 
a process of inclusion of the professional’s 
individuality in his/her new social environ-
ment, which requires the formation of psy-
chological mechanisms in order to ensure 
his/her own safety and adequate orientation 
in the new situation. Provided the successful 
adaptation the future social worker is able 
to maximize the successful fulfillment without 
excessive effort [1]. That is why the adap-
tation tendencies are the key to successful 
formation of individuality if the professional 
of social work.

Analysis of the latest researches and 
publications. A detailed study of scientific lit-
erature showed the public significance of the 
investigated problem, enables the generaliza-
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tion of experience, the deepening of theoret-
ical ideas, the development of practical rec-
ommendations as to the impact of adaptive 
mechanisms on the process of professional 
development of the individuality of profes-
sional of social work.

The investigation of issues of the stu-
dents’ adaptation to the learning environment 
in higher education in modern psychologi-
cal literature such searches are devoted as 
T. Alekseeva, N. Gerasimova, V. Demchen-
ko, A. Kuznetsova, L. Litvinova, L. Serdyuk, 
V. Skrypnyk, I. Sokolov and others.

In the works of researchers highlighted the 
pedagogical aspects of adaptation of first-year 
students (S. Guri, V. Matusevich, V. Sorochin-
skiy, V. Shtyfurak et al.), the features of sociali-
zation of individual, adaptation in microgroups, 
group, society; the involvement of the individ-
uality to the system of public relations, so-
cial-work activities (D. Feldstein, I. Georgiev); 
the features of students’ adaptation of higher 
and secondary specialized educational insti-
tutions (A. Verbitsky, V. Brudny, V. Lisowski et 
al.); devastating impact on all aspects of pro-
fessional identity (N. Vodopyanova V. Orel); 
the features of behavior in stressful situa-
tions, interpersonal relationships (V.  Bodrov, 
L. Kulikov, K. Sudakov, Yu. Shcherbatykh et 
al.); students’ life as a particular age (V. Li-
sowski, L. Granovska); adaptation syndrome 
(H. Selye); students’ mobility as a factor 
of competitiveness of higher education in 
Ukraine (L. Hurch, N. Gulyaev) and others.

The significant achievements in the study 
of youth problems of adaptation to the 
new conditions of life and relationships in 
a social group made overseas (E. Erickson, 
D. Clausen, Z. Freud et al.) and domes-
tic scholars (A. Borisenko, A. Goncharov, 
M. Levchenko, V. Petrovsky, O. Simonenko, 
A. Furman et al.).

Psychological and pedagogical aspects of 
social work and professional training of work-
ers of social and educational spheres have 
been studied by such researchers as L. Dimi-
trov, S. Ishchuk, O. Karpenko, L. Koval, V. Ko-
rneschuk, B. Novikov, I. Melnychuk, S. Hlebik 
and others. Thus, the attention of researchers 
mainly focused on the study of various fac-
tors, personality characteristics that contrib-
ute to the adaptation or cause the process 
of disadaptation of personality. The ability to 
adapt to different circumstances characteriz-
es the process of formation and development 
of professional identity, its professional deve- 
lopment. In the case of disadaptation occurs 
the violation of not only personal and profes-
sional development, but also physiological 
decline of the organism, the emergence of 
health problems and so on.

Aim and problems of research. The pur-
pose of the article is to analyze the features 
of the influence of adaptive mechanisms on 
the process of formation the personality in 
professional social work education.

The main material research. The analysis 
of the source base showed that the problem 
of adaptation, on the one hand, is not entire-
ly new, but on the other – remains a persis-
tent problem. The term “adaptation” is used 
in various fields of scientific knowledge, but 
scientists have not yet reached to a common 
opinion regarding its content. For example, 
some researchers believe the adaptation is a 
process, the result of “adjustment” and oth-
er “interaction” both between human (certain 
collective group), or “interaction” of human 
and the environment [2].

According to S. Grom, the human adapta-
tion is one of the most urgent problems for 
today. The author states in the growing or-
ganism such processes take place more fre-
quently as during human development every-
one must go through several stages of social 
existence, each of which contains a lot of fac-
tors that are new and not just of the individ-
ual requirements. Youth have to adapt to the 
existence in these new environmental condi-
tions in the process of individual development 
[3, p. 29–33].

In the explanatory dictionary S. Ozhegova 
the essence of the concept of “mechanisms 
of adaptation” is addressed as “repetitive ac-
tions, behaviors of the individual who uses it in 
a new social environment for problem solving, 
resulting adaptive action” [3, p. 354]. In our 
case, the presence of adaptive mechanisms 
in the individual of the future professional 
of social work will influence the adaptation 
process and the success of overcoming the 
problem situations in the new environment – 
higher education.

The essence of adaptation is considered 
as adapting, and the state of the body as a 
result of the successful implementation of this 
process – adaptability, which may be com-
plete or partial. The search of the ways to a 
successful adaptation of the individuality of 
the future professional of social work to the 
changed social conditions and new activities 
are an urgent problem for students, especial-
ly in the early stages of training.

Hans Selye among all the diversity of adap-
tive responses identifies the specific and non-
specific. The most common reaction of the 
organism reflects non-specific reactions that 
occur in the development of general adaptive 
syndrome. Regarding specific adaptive re-
sponses, they are formed much more slowly, 
their characteristic feature is the interaction 
and cooperation of those elements of func-
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tional systems which ensure the formation 
of  the final benefits.

Results and discussions. The problems 
of adaptation almost all students feel in var-
ying degrees. Thus, process of adaptation is 
influenced by: the level of prior training of the 
individual to enrollment (school); students’ 
objective idea of future professional activity; 
psychological climate in the student group; 
relationships with peers, teachers, guidance 
dean, faculty; self esteem and others.

It is this issue was devoted to this study. 
A representative sample was 125 people, 
63% – girls, 32% – boys. Aged 17 to 23 years, 
comes 46% – from the village, 54% – of the 
city. First of all, it was interesting to see how 
recent graduates adapted to college life.  
It was found that 87% of the subjects includ-
ed in the role of student. Indeed, student 
life – this is the first experience of studying.  
An interesting factor is that 51% of respond-
ents were hard to get used to the new system 
of evaluation, 34% – to the new evaluation 
system and only 3% of students was difficult 
to socialize in a new team.

On implementation the aspirations of stu-
dents about the level of teaching the educa-
tional subjects, the vast majority of respond-
ents gave a positive answer (57%) option – yes, 
with some subjects – 19% chose option – not 
quite – 7%. Among subjects who satisfied the 
needs of students, positive responses were 
75%, not very satisfied – 28% did not meet 
expectations – 4% of subjects.

However, a student life – is not only edu-
cation, but also leisure, free time, socializing 
with friends, classmates, and activeness in 
public life and so on. How much could the stu-
dents fulfill themselves in this respect? In par-
ticular, “teachers perceive understanding and 
respect me” – said 67% of respondents “very 
adequate” – 25% and only 3% are not un-
derstanding, and another 2% – fair treatment. 
We hope that this part of the students will be 
able to find a common language with their 
classmates and teachers. Especially because 
still 70% of respondents say that they have a 
group organizing interesting activities, events. 
And their initiator is curator – says 45% of re-
spondents, asset group – 39%, the mayor – 
27%, university – 16%.

Concerning the participation in universi-
ty life, then unfortunately, only 29% involved 
in sports clubs, student government at 22% 
in the amateur performances – 13%, trade 
union organizations – 7% in other sections 
of  the employed 20% of respondents.

To the question “Whom you know about 
events (life) at the University from” 66% (on 
the basis of 11 classes) said that from stew-
ard, 52% – curator, 14% – Members of the 

Student Parliament. It is hoped that the Stu-
dent Parliament still intensify their activities.

Proved interesting answers regarding the 
question “are you in conflict”. In particular, only 
2% they can sometimes occur, and 1% – of-
ten – with all (classmates, teachers, students). 
But, despite this, a cohesive group consid-
ered only 77% of students divided by micro-
groups – 13%, “everyman for himself” – 5%.

To the question “Who do you trust problem 
solving?” 51% responded the curator, 42% – 
a steward, 16 – to other people and only 2% 
of the student members of parliament. Thus, 
the results showed the active work of cura-
tor and steward, but unfortunately, the lack 
of such members of the student parliament at 
all. Interesting questions were “Who is curator 
for you?” Specifically, 51% said the assistant, 
39% – informant, 35% – a person who helps 
my development, 29% – friend, 22% – an ac-
tive participant in student life and 4% availa-
bility curator has no value.

Also we should pay attention to the impor-
tant aspect of adaptation – the adoption of 
future experts of social roles. The effective-
ness of students adaptation largely depends 
on how adequately they perceive themselves 
and their social relationships. Because the 
formation methods of learning of students 
develops spontaneously and can have several 
consequences, since it is not included to the 
university teachers and curators tasks.

To study to be a person – one of the most 
difficult science, related to the improvement 
of character with the ability to act autono-
mously, showing independence judgments 
and high responsibility for their actions and 
deeds. The family, friends, peers, the media, 
etc have been nurturing the young person 
[4, p. 57–62].

In addition, current students have the op-
portunity during the study period to study one 
or more semesters abroad in another insti-
tution, which trains specialists for the same 
specialty. Academic mobility of students is an 
integral part of modern education and one of 
the main requirements of the Bologna Pro-
cess, creating opportunities for the personal 
development of future professionals, provides 
a combination of personal qualities (adaptabil-
ity, independence, behavior strategies, criti-
cal thinking, creative approach to work, mo-
tivational and volitional component, etc.) and 
professional skills (professional competence, 
level of training, etc.) that ensure competi-
tiveness in the labor market. Such coopera-
tion between schools improves the quality of 
education in higher education and promotes 
research activities of students.

Conclusions and prospects for further 
research. So, on the basis of the analysis 
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ДИНАМІКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ  
ДО ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бурка О.М., старший викладач
кафедри спеціальної освіти та реабілітології

Запорізький національний технічний університет

У статті висвітлено результати дослідження динаміки готовності майбутніх фахівців із фізичної 
реабілітації до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі навчання в бакалавраті. 
Виявлено статистично достовірну позитивну динаміку рівня готовності в експериментальній групі, 
порівняно з контрольною, а також відмінності між групами в рівні готовності наприкінці дослідження. 
Отже, підтверджено ефективність запропонованої моделі підготовки майбутніх фахівців із фізичної 
реабілітації до використання фізкультурно-оздоровчих технологій.

Ключові слова: фізичний терапевт, фізкультурно-оздоровчі технології, професійна підготовка.

В статье описаны результаты исследования динамики готовности будущих физических терапевтов  
к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в процессе обучения в бакалавриате. 
Выявлено статистически достоверную позитивную динамику уровня готовности в экспериментальной 
группе, по сравнению с контрольной, а также отличия между группами в уровне готовности в конце 
исследования. Следовательно, подтверждено эффективность предложенной модели подготовки буду-
щих специалистов по физической реабилитации к использованию физкультурно-оздоровительных тех-
нологий.

Ключевые слова: физический терапевт, физкультурно-оздоровительные технологии, профессио-
нальная подготовка.

Burka O.M. DYNAMICS OF FUTURE PHYSICAL THERAPISTS’ READINESS TO APPLY FITNESS 
AND HEALTH TECHNOLOGIES

The article outlines the results of the study on the dynamics of future physical rehabilitation specialists’ 
readiness to apply fitness and health technologies in the course of their study in the baccalaureate. The positive 
dynamics in the readiness level was revealed in the experimental group as compared to the control group, as 
well as in the readiness level at the beginning and at the end of the study. The effectiveness of the proposed 

we can conclude that the effect of adaptive 
mechanisms on the process of formation of 
the individuality of professional of social work 
at the educational institution caused by sub-
jective and objective factors, which include 
the content and organization of education-
al process in higher education, profession-
al work of social institutions, state and non- 
governmental organizations, groups and indi-
viduals to provide care and support people 
who find themselves in a difficult situation.

The results of the survey showed the need 
to improve the adaptation mechanisms on the 
process of formation the individuality of pro-
fessional of social work in educational estab-
lishment.

The mechanism of functioning of social 
work regarding adaptive mechanisms in the 
process of formation the personality of the fu-
ture expert of social work, its regulatory and 
legal framework, objectives and priorities of 
social policy and resolution of social problems 
in the life of each student, which includes ac-
tive adaptation to new conditions of life, in-
cluding a radically new activity, adapting to a 

new social environment needs further consid-
eration.
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Постановка проблеми. Останнім ча-
сом через зниження якості життя, що стає 
причиною погіршення стану здоров’я гро-
мадян нашої країни, а також зменшення 
тривалості активного періоду їхньої жит-
тєдіяльності великого соціального значен-
ня набуває корекція стану здоров’я неме-
дикаментозними засобами. Цю функцію 
в системі охорони здоров’я виконують фі-
зичні терапевти, професійним завданням 
яких є системний вплив на організм за до-
помогою фізичних вправ та інших засобів 
фізичної реабілітації [2].

Запорукою забезпечення високого рів-
ня послуг, що надаються фізичними тера-
певтами, є якісна професійна підготовка, 
необхідність якої відображено в державних 
документах.

Наприклад, професію фізичного тера-
певта можна побачити в таких переліках: 
напрямів, за якими здійснюється підготов-
ка фахівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака-
лавра; галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти; спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфіка-
ційними рівнями спеціаліста та магістра. 

Утім, треба зазначити, що спеціаль-
ність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (га-
лузь знань 22 «Охорона здоров’я», освітня 
програма «Фізична реабілітація») до 2015 
р. мала інші характеристики – галузь знань 
0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я 
людини», напрям підготовки 6.010203 «Здо-
ров’я людини», спеціальність «Фізична реабі-
літація»». Однак відповідність між національ-
ним та інтернаціональним тлумаченнями 
термінів «фізична реабілітація» та «фізичний 
терапевт» [2] зумовлює доцільність викори-
стання для підготовки фахівців-фізичних те-
рапевтів базису попередньої спеціальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Професійній підготовці фізичних тера-
певтів/фізичних реабілітологів присвячено 
роботи багатьох вітчизняних авторів. Поки 
що проаналізовано склад програм підго-
товки та дисципліни, які формують теоре-
тичні знання медико-біологічного напря-
му, педагогічний досвід, практичні вміння 
та навички (А. Вовканич, С. Городинський); 
досліджено роль і місце фахівців із фізич-
ної реабілітації в системі охорони здоров’я 
(А. Вовканич, Є. Приступа); виокремлено 
відмінні риси підготовки студентів за кор-
доном (Н. Бєлікова, Ю. Лянний).

Велику увагу приділено формуванню 
професійної (Д. Воронін), діагностичної 
(А. Фастівець) та інших компетенцій фахів-
ців із фізичної реабілітації. У роботах авто-
рів висвітлено шляхи оптимізації підготов-
ки через підвищення частки практичного 
навчання в загальному змісті вищої освіти. 
Досліджено питання професійної реалізації 
фахівців із фізичної реабілітації в оздоров-
чих клубах, умови якісної підготовки й пра-
цевлаштування та інше [1].

Розвиток професійної діяльності фахів-
ців із фізичної реабілітації останнім часом 
охоплює ще один комплексний засіб ко-
рекції стану здоров’я – фізкультурно-оздо-
ровчі технології (далі – ФОТ).

Упровадження цього засобу в систе-
му відновлення здоров’я підкріплюється 
результатами чисельних наукових дослі-
джень. Зокрема, доцільність їх використан-
ня в дошкільних закладах як засобу про-
філактики та виховання дітей доведено 
С. Крошкою та О. Матліною. Ефективність 
впровадження ФОТ у фізичному вихованні 
дітей шкільного віку з метою розвитку фі-
зичних якостей, соціальних навичок, під-
вищення імунітету та прискорення проце-
сів адаптації виявлено М. Верховською, 
М. Носко, В. Черній. Дієвість ФОТ як засобу 
корекції стану здоров’я студентів доведено 
В. Іваночко та Т. Лосік. Ефективність ФОТ 
для підтримки та відновлення знижених 
або втрачених функцій у чоловіків і жінок 
першого та другого зрілого віку виявлено 
О. Благій, В. Кашубою, С. Юрчук. Резуль-
тативність ФОТ у фізичному вихованні осіб, 
які мають відхилення в здоров’ї, доведено 
в роботах І. Грибовської, В. Іваночко, О. Ки-
рилова, Н. Князевої, А. Курилова, В. Мітю-
кова, П. Писаренко, С. Юр’євої, А. Яроша 
та інших дослідників [1].

Визначена дослідниками дієвість, варі-
ативність і доступність ФОТ, а також різ-
носторонність сфер їх можливого викори-
стання висуває ці технології на провідні 
позиції серед засобів фізичної реабілітації.

Утім, доводиться констатувати, що, не-
зважаючи на численні наукові публікації, 
присвячені підготовці майбутніх фахівців 
із фізичної реабілітації, дослідження з пи-
тання формування в них готовності до ви-
користання фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій дотепер не проводилося.

Постановка завдання. Метою стат-
ті є висвітлення результатів експеримен-
ту, присвяченого формуванню готовності 
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації 

model for training future specialists in physical rehabilitation to apply fitness and health technologies was 
statistically verified.

Key words: physical therapist, fitness and health-improving technologies, professional training.
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до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій.

Для реалізації поставленої мети нами 
було виконано такі завдання:

1. Висвітлено систему оцінювання рівня 
готовності майбутніх фізичних терапевтів 
до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій.

2. Проаналізовано зміни в рівні підготов-
ки майбутніх фізичних терапевтів, що від-
булися завдяки впровадженню авторських 
інновацій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Експеримент відбувався протягом 
2014–2018 рр. Його тривалість зумовлена 
терміном навчання на бакалавраті. У дослі-
дженні брали участь 276 студентів спеці-
альності «фізична реабілітація», поділених 
на чотири групи.

Дві експериментальні групи (далі – ЕГ) 
на початку та наприкінці дослідження фор-
мувались зі студентів IV курсу спеціаль-
ності «фізична реабілітація» факультету 
управління фізичною культурою та спор-
том Запорізького національного техніч-
ного університету – кількістю по 70 осіб.  
До контрольних груп (далі – КГ) входили 
студенти Запорізького національного уні-
верситету тієї самої спеціальності – по 
68 осіб у кожній групі. За рівнем підготов-
леності студентів, матеріально-технічним 
забезпеченням, кадровим складом і тер-
мінами підготовки групи були приблизно 
однаковими.

Дослідження складалось із проведення 
чотирьох вимірювань і наступних порівнянь 
отриманих показників рівня готовності, по-
ділених на два етапи.

Перший етап складався з діагности-
ки рівня готовності в студентів IV курсу 
у 2014 р., другий – у четвертокурсників 
у 2018 р. Експеримент ґрунтувався на до-
слідженні непов’язаних вибірок.

Порівнянню підлягали результати вимі-
рювання:

 –між КГ та ЕГ на початку експеримен-
ту (2014 р.) та наприкінці дослідження 
(2018 р.);

 – уКГ на початку та наприкінці дослі-
дження;

 – в ЕГ на початку та наприкінці дослі-
дження.

Підготовка КГ відбувалась за стандарт-
ними навчальними планами вищих навчаль-
них закладів. ЕГ навчалась за авторською 
моделлю формування готовності майбутніх 
фізичних терапевтів до використання фіз-
культурно-оздоровчих технологій.

Відмінності між ЕГ та КГ полягали у впро-
вадженні в навчальний процес визначених 
автором педагогічних умов, що забезпечу-
вали формування одинадцяти ознак готов-
ності до використання ФОТ у професійній 
діяльності.

Впроваджені педагогічні умови стали 
підґрунтям чотирьохетапного процесу під-
готовки та реалізовувались через введення 
інноваційних засобів навчання в дисциплі-

Таблиця 1
Методи оцінювання готовності майбутніх фахівців фізичної реабілітації  

до використання ФОТ
Компоненти Ознаки Діагностичні методи

Комунікативний

Соціальна компетентність Методика «Комунікативних та орга-
нізаторських здібностей» (КОЗ)

Дотримання соціальних, етичних і 
моральних норм «Тест комунікативної толерантності»

Педагогічні вміння Методика «Ситуаційні задачі»

Соматичний

Знання про будову, функції та стани 
людського тіла Тестування знань

Стремління до підтримки здоров’я  
та фізичної форми

Особистісний опитувальник «Рівень 
стремління до підтримки власного 
здоров’я»

Особистісний

Відповідальність «Відповідальність як системна якість 
особистості»

Орієнтованість на професійну само-
реалізацію

«Багатомірний опитувальник само-
реалізації особистості»

Уміння залучати клієнтів до сумісного 
тренувального процесу Експертна оцінка

Фізкультурно- 
практичний

Знання з теорії та методики фізично-
го виховання Тестування знань

Володіння сучасними фізкультур-
но-оздоровчими методиками Експертна оцінка

Уміння з розроблення та коригування 
програм оздоровлення Експертна оцінка
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Таблиця 2
Динаміка рівня готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання  

ФОТ експериментальної та контрольної груп (загальний показник)

Група
Середній бал Сума рангів

U р Стат. гіп.
2014 2018 2014 2018

КГ 3,147±0,11 2,9±0,1 4900,5 4415,5 2069,5 0,291 H
0

ЕГ 2,99±0,11 3,6±0,15 5031 4839 375 0,001 H
1

Де, U – показник емпіричного значення критерію Манна-Вітні; р – рівень статистичної значу-
щості; Стат. гіп. – результат прийняття статистичної гіпотези; H

0
 – нульова гіпотеза; H

1
 – альтер-

нативна гіпотеза.

Рис. 1. Динаміка рівня готовності майбутніх фізичних терапевтів  
до використання ФОТ
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ни «Вступ до спеціальності», «Біомеханіка», 
«Спортивно-педагогічне вдосконалення», 
«Теорія і технології оздоровчо-рекреацій-
ної рухової активності», а також виробничу 
практику.

Визначення рівня готовності відбувалось 
на основі двох попередніх досліджень.

Завданням першого було визначення 
компонентів та ознак готовності майбутніх 
фізичних терапевтів до використання ФОТ 
за допомогою методів експертної оцінки та 
факторного аналізу.

Друге дослідження полягало в розро-
бленні діагностичної системи та уніфікації 
норм визначених методик.

Результати обох досліджень подано 
в таблиці 1.

Оцінка рівня готовності відбувалась за 
спеціально розробленою кваліметричною 
моделлю. Використання обраного методу 
зумовлюється необхідністю кількісного оці-
нювання якості готовності, що формується, 
а також поєднанням показників кількох оз-
нак в єдину оцінку [3].

Для обробки результатів експерименту 
було використано метод порівняння да-
них за критерієм Манна-Вітні, що є засо-
бом встановлення різниці в рівні готовності 
в непов’язаних вибірках [4].

Зокрема, було виконано:
– оцінку рівня сформованості чотирьох 

компонентів готовності майбутніх фізич-
них терапевтів до використання ФОТ в ЕГ 
та КГ, а також визначення наявності ста-
тистично достовірних відмінностей у рівні 
готовності між групами на початку експери-
менту у 2014 р.;

– оцінку рівня готовності майбутніх фі-
зичних терапевтів до використання ФОТ і 
встановлення наявності статистично досто-
вірних відмінностей між КГ та ЕГ наприкінці 
експерименту у 2018 р.;

– визначення динаміки рівня готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до викори-
стання ФОТ.

Інтерпретація результатів відбувалась 
за визначеними під час пілотного дослі-
дження нормами оцінки рівня готовності 
до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій.

Результати проведеного дослідження 
виявили особливості процесу підготовки 
спеціалістів із фізичної реабілітації. На-
приклад, на початку експерименту КГ мала 
загальний показник готовності майбутніх 
фізичних терапевтів до використання ФОТ 
0,74, що відповідає «середньому рівню» 
згідно з визначеними нами нормами.

Окремо за показниками виявлено, що всі 
чотири компоненти готовності до викори-
стання ФОТ (комунікативний, особистісний, 

соматичний і фізкультурно-практичний) ма-
ють приблизно одинаковий рівень. У про-
центах показники перебувають у межах від 
71,42% в комунікативному, до 75% – у фіз-
культурно-практичногому критерії.

У свою чергу, ЕГ мала показник 0,72, 
що також прирівнюється до «середнього 
рівня» готовності до використання ФОТ. 
Експериментальна група мала схожу з кон-
трольною групою ситуацію з рівнем сфор-
мованості окремих компонентів. Однак ці-
кавим є факт, що особистісний критерій 
мав суттєву різницю, порівняно з цим по-
казником у контрольній групі (66,6% в ЕГ 
та 73,3% в КГ). Причиною зацікавлення та-
ким низьким рівнем сформованості цього 
критерію є розуміння того, що особистісні 
риси – це один із чинників вибору та нав-
чання спеціальності.

Отримані дані за загальним показником 
демонструють відсутність статистично до-
стовірної різниці, це свідчить про те, що 
між контрольною та експериментальною 
групами не було відмінностей.

Очікувано те, що результати порівняння 
підтвердили однорідність груп студентів, 
що брали участь у дослідженні.

Згідно з планом експерименту, було ви-
значено та порівняно показники готовно-
сті майбутніх фізичних терапевтів до ви-
користання ФОТ наприкінці експерименту 
у 2018 р.

Визначення рівня готовності до вико-
ристання ФОТ відбувалось за тією ж ав-
торською методикою та було засновано 
на оцінці показників готовності за допомо-
гою критерію Манна-Вітні.

Порівняння даних за критерієм Ман-
на-Вітні виявило статистично зачущі від-
мінності (р<0,05) в порівнянні показників 
загального показника готовності між кон-
трольною та експериментальною групами 
наприкінці дослідження.

Отримані дані показали, що рівень го-
товності майбутніх фізичних терапевтів до 
використання ФОТ у контрольній групі зни-
зився, але залишився в межах норм «се-
реднього» рівня.

Що стосується експериментальної групи, 
то загальний показник готовності дорівнює 
0,79, що відповідає рівню «вище за серед-
ній». Отриманий результат демонструє, що 
процес підготовки експериментальної групи 
був більш ефективним, ніж у контрольній.

Варто звернути увагу, що три з чотирьох 
критеріїв мають достовірні відмінності. В ЕГ 
комунікативний критерій збільшився на 5%, 
тоді як у КГ він залишився на тому самому 
рівні, що й на початку дослідження. Особи-
стісний показник у контрольній групі зни-
зився на 7% і став дорівнювати початково-
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му результату в експериментальній групі. 
В ЕГ, у свою чергу, він зріс майже на 14%, 
що є найбільшим зростанням показника 
серед усіх критеріїв обох груп. Соматичний 
компонент у КГ також залишився на рівні 
початкового значення, коли в ЕГ він збіль-
шився на 9%.

Вимірювання динаміки рівня сформова-
ності фізкультурно-практичного компонен-
та виявило його збільшення на 5% (з 0,44 
на початку до 0,47 наприкінці дослідження) 
в експериментальній групі, показник у кон-
трольній групі залишився на початковому 
рівні та складає 0,45. Порівняння отрима-
них даних за критерієм Манна-Вітні пока-
зало відсутність суттєво значимих відмін-
ностей (р=0,05) у цьому компоненті.

Для встановлення динаміки готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до викори-
стання ФОТ рівні сформованості компо-
нентів було представлено у вигляді п’я-
тибальної шкали: 1 бал – низький рівень; 
2 бали – нижче за середній; 3 бали – се-
редній рівень; 4 бали – вище за середній;  
5 балів – високий рівень.

Результати визначення рівнів готовності 
за загальним показником подано в табли-
ці 2.

Як бачимо з таблиці 1, динаміка по-
казників за загальним рівнем готовності 
в контрольній групі не має статистичного 
підтвердження, а в експериментальній – спо-
стерігається підвищення рівня готовності.

Дані, отримані після порівняння ре-
зультатів дослідження, вказують на більш 
ефективний процес підготовки майбутніх 
фізичних терапевтів до використання ФОТ 
в експериментальному ВНЗ.

Динаміку рівня готовності майбутніх фі-
зичних терапевтів до використання фіз-
культурно-оздоровчих технологій (підсум-
кова шкала системи оцінки) у контрольній 
та експериментальній групах зображено на 
рисунку 1.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Статистична обробка даних, отрима-
них у процесі експерименту, засвідчила 
ефективність використання запропонова-
ного чотирьохетапного процесу підготовки 
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації 
до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій. Це підкріплюється тим, що по-
рівняння загального показника готовності 
в ЕГ та КГ за допомогою критерію Ман-
на-Вітні засвідчило достовірні відмінності 
(р<0,05) між рівнем підготовки груп. А та-
кож порівняння отриманих даних на по-
чатку та наприкінці дослідження виявило 
достовірне підвищення рівня готовності 
в експериментальній групі, тоді як у кон-
трольній групі статистично достовірні змі-
ни були відсутні.

Перспективи подальших досліджень 
полягають у розробленні методичного за-
безпечення дисциплін для фахівців спе-
ціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
(«фізична реабілітація»).
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Гончар І.Г., к. пед. н.,
старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті висвітлено питання професійної підготовки майбутнього соціального працівника. Визна-
чено зміст поняття професійна підготовка соціального працівника. Встановлено, що професійна підго-
товка фахівців соціальної сфери передбачає сукупність цілей, змісту, форм, методів і засобів, спрямова-
них на засвоєння майбутніми соціальними працівниками професійних знань, умінь і навичок. Розкрито 
низку показників, які дають змогу зробити висновок про сформованість професійної компетентності 
спеціаліста соціальної роботи. Проаналізовано основні професійні функції, які повинен реалізувати у 
своїй роботі соціальний працівник. Обґрунтовано креативність особистості як актуальну особистісну 
рису. Визначено, що спеціаліст у сфері соціальної роботи може працювати на різних рівнях реалізації 
державної соціальної політики: рівень управління, матеріально-технічного й правового забезпечення, 
освіти, охорони здоров’я.

Ключові слова: професійна підготовка, сучасні вимоги, компетенції, компетентності, функції со-
ціального працівника, особистісні якості.

В статье освещены вопросы профессиональной подготовки будущего социального работника. Оп-
ределено содержание понятия профессиональная подготовка социального работника. Установлено, что 
профессиональная подготовка специалистов социальной сферы включает совокупность целей, содер-
жания, форм, методов и средств, направленных на усвоение будущими социальными работниками про-
фессиональных знаний, умений и навыков. Раскрыт ряд показателей, позволяющих судить о сформи-
рованности профессиональной компетентности специалиста социальной работы. Проанализированы 
основные профессиональные функции, которые должен реализовать в своей работе социальный работ-
ник. Обоснованно креативность личности как актуальную личностную черту. Определено, что специа-
лист в области социальной работы может работать на различных уровнях реализации государственной 
социальной политики: уровень управления, материально-технического и правового обеспечения, обра-
зования, здравоохранения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, современные требования, компетенции, компе-
тентности, функции социального работника, личностные качества.

Gonchar I.G. MODERN REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL TRAINING FOR SOCIAL  
WORKER

The article covers the issues of professional training of the future social worker. The content of the concept 
of professional training of a social worker is defined. It has been established that the professional training 
of specialists in the social sphere includes a set of goals, content, forms, methods and tools aimed at the ac-
quisition of professional knowledge, skills and abilities by future social workers. A number of indicators are 
revealed which allow us to conclude that the professional competence of a social work specialist is formed. 
The basic professional functions which the social worker must implement in his work are analyzed. The crea-
tivity of the personality as actual personality trait is substantiated. It is determined that a specialist in the field 
of social work can work at different levels of implementation of the state social policy: level of management, 
material and technical and legal support, education, health care.

Key words: professional training, modern requirements, competencies, competencies, functions of a social 
worker, personal qualities.

Постановка проблеми. Сьогодні, у час 
змін і трансформацій, загострення глобаль-
них проблем людства в екологічній, демо-
графічній, соціальній сферах, підвищується 
увага до соціальної роботи та, зокрема, 
професійної підготовки компетентного 
спеціаліста, здатного надати кваліфіковану 
допомогу, зняти соціальну напругу, допо-
могти людині вижити у світі змін. Нові ре-
алії вимагають переоцінки проблеми під-
готовки студентів, майбутніх спеціалістів 
соціальної роботи, до професійної діяльно-

сті, нової парадигми соціального працівни-
ка, яка визначає його як головного суб’єкта 
професійної діяльності в соціальній сфері, 
висуває систему вимог до кваліфікації й 
морально-етичної поведінки фахівця. Для 
того, щоб бути соціальним працівником, 
не досить мати добре ставлення до людей, 
потрібно володіти професійними навичка-
ми, оскільки допомагати треба вміти, а ми-
лосердя повинно бути ефективним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У науковій літературі зустрічаємо роз-
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роблення питання професійної підготовки 
соціальних працівників. Зокрема, профе-
сійна підготовка соціальних працівників за 
рубежем знаходить відображення у працях 
Т. Логвиненко, Л. Романовської; підготов-
ка соціальних працівників в умовах універ-
ситетської освіти – О. Безпалько, О. Кар-
пенко; професійні компетенції соціального 
працівника – А. Капської, В. Поліщука та 
інших. Водночас на кожному етапі розвитку 
науки актуалізується питання сучасних ви-
мог до підготовки соціальних працівників, 
конкурентноспроможного фахівця.

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі аналізу наукової літератури визна-
чити сучасні вимоги до підготовки соціаль-
ного працівника.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підготовка фахівців соціальної 
сфери розпочалася відносно недавно – по-
над 20 років тому. Для отримання квалі-
фікації «бакалавр» навчання здійснюється 
на базі повної середньої освіти, середньої 
професійної освіти, а для отримання сту-
пеня «магістр» – на базі бакалаврату. Ме-
тою вищої професійної освіти є підготовка 
й перепідготовка кадрів. Професійна підго-
товка майбутнього соціального працівника 
ґрунтується на кваліфікаційних вимогах – 
сукупність професійних характеристик, 
показників, цінностей, функцій та іншого. 
Отже, виникає питання: що таке професій-
на підготовка соціального працівника.

В. Поліщук вважає, що професійна під-
готовка соціальних працівників і соціальних 
педагогів – це процес оволодіння цінно-
стями соціальної та соціально-педагогічної 
діяльності, професійно необхідними знан-
нями, вміннями й навичками, формування 
професійно важливих особистих якостей, 
які є основою готовності до професійної 
соціальної та соціально-педагогічної діяль-
ності [13, c. 233].

Імпонує нам думка О. Карпенко, яка за-
уважує, що професійна підготовка соці-
ального працівника дає змогу забезпечити 
високий рівень готовності студентів до про-
фесійної діяльності в соціальній сфері [5].

У працях О. Пожидаєвої підготовка май-
бутніх фахівців соціальної сфери розгляда-
ється як процес і результат формування го-
товності до певної професійної діяльності; 
цілісний неперервний процес становлення 
особистості фахівця; процес формуван-
ня фахівця нового типу, який має швидко 
й адекватно реагувати на зміни в суспіль-
стві, компетентно вирішувати соціально- 
педагогічні проблеми; система oрганiзацiй-
нo-метoдичних захoдiв, якi забезпечують 
фoрмування прoфесiйнoї спрямoванoстi, 
знань, умiнь, навичок [12, c. 8].

Водночас Т. Логвиненко дає таке ви-
значення професійної підготовки фахівців 
для соціальної сфери, як спеціально ор-
ганізованої, цілісної, системної педагогіч-
ної діяльності вищих навчальних закладів, 
спрямованої на формування компетентних 
соціальних працівників чи соціальних педа-
гогів, які характеризуються теоретичною, 
практичною й психологічною готовністю 
до виконання різноаспектних функцій со-
ціальної роботи та соціально-педагогічної 
діяльності відповідно до потреб й особли-
востей (соціально-політичних, соціально-е-
кономічних, культурологічних) розвитку 
країн, у яких вона відбувається [7, c. 15].

Отже, проведений аналіз літератури 
(А. Капська, О. Карпенко, Т. Логвиненко, 
В  Поліщук та інші) дає нам змогу конста-
тувати, що професійна підготовка фахівців 
соціальної сфери – це педагогічний про-
цес, що передбачає сукупність цілей, змі-
сту, форм, методів і засобів, спрямованих 
на засвоєння майбутніми соціальними пра-
цівниками професійних знань, умінь і нави-
чок, формування психологічної готовності 
особистості до виконання функцій соціаль-
ної роботи, розвитку особистих професій-
но значущих якостей шляхом оволодіння 
сукупністю професійних компонентів.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними ха-
рактеристиками у спеціальності «соціальна 
робота» виділяють такі компетенції: соці-
ально-особистісні (культура, здатність до 
взаємодії, здатність до вибору стратегії й 
тактики), інструментальні (володіння мова-
ми, уміння використовувати технології соці-
альної роботи), загальнонаукові (світогляд, 
розуміння проблем розвитку суспільства, 
духовної культури), загальнопрофесійні 
(професійна етика, здатність надавати різ-
носторонню допомогу клієнтам), спеціалі-
зовано-професійні (система знань історич-
них етапів, становлення провідних понять і 
концепцій соціальної роботи).

Досліджуючи професійні компетенції 
в концептуальному контексті міжнародної 
асоціації соціальних педагогів, Т. Логви-
ненко виокремлює  компетенції втручан-
ня, оцінювання, рефлексії. Компетенція 
втручання означає, що соціальний педа-
гог повинен діяти безпосередньо в реаль-
ній ситуації відповідно до потреб дитини 
чи дорослої людини найбільш доцільно та 
ефективно. До того ж дії можуть бути вмо-
тивовані інтуїцією або знанням (теоретич-
ним чи побудованим на досвіді). Оціню-
вальна компетенція полягає в здатності 
соціального педагога оцінювати залежність 
між наміром, дією й результатом. Ком-
петенція стосовно рефлексії передбачає 
здатність соціального педагога розміркову-
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вати, аналізувати, досліджувати проблеми 
професійної сфери, зважаючи на розвиток 
професії, її загальноприйняте осмислення 
та визнання професіоналами й громадсь-
кістю. Центральні компетенції охоплюють 
велику групу конкретних компетенцій. До 
неї входять особистісна, соціальна, кому-
нікативна, організаційна, системна ком-
петенції. Вона охоплює також компетенції 
розвитку й навчання, теоретичних знань, 
управління, культурологічні, творчі компе-
тенції [8, c. 118].

У працях В. Андрущенка знаходимо та-
кий перелік компетенцій: функціональна 
(професійні та спеціальні педагогічні знан-
ня й уміння, способи діяльності), норма-
тивно-правова (знання основних положень 
державних нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування соціальної сфе-
ри в Україні), соціальна (відповідальність за 
результати своєї праці, прагнення до суве-
ренізації), комунікативна (вміння узгоджу-
вати свої дії, обирати оптимальний стиль 
спілкування без повчальних дій у різних си-
туаціях) [1, c. 23].

Поряд із компетенціями треба розгля-
ди й компетентність як необхідну скла-
дову підготовки майбутніх фахівців. Дея-
кі науковці ототожнюють ці поняття, ми ж 
приєднуємося до вчених, які їх розділяють 
(О. Карпенко, О. Хуторський та інші), й ви-
значаємо, що компетенція – це сукупність 
знань, вмінь, навичок і способів діяльності, 
необхідних для якісної професійної роботи, 
а компетентність – це володіння людиною 
відповідною компетенцією, що містить її 
особистісне ставлення до предмета діяль-
ності та вказує на здатність і нахил індивіда 
до виконання певного виду роботи.

Як правило, компетентність співвідно-
ситься з конкретним видом діяльності. 
Найчастіше вчені виокремлюють такі клю-
чові види компетентності: соціальна, пси-
хологічна, комунікативна, правова, педаго-
гічна. У науковій літературі можемо зустріти 
й ряд інших компетенцій (адміністративна, 
інформаційна та інші), однак у своїй ро-
боті зупинимося на базових. Кожен із пе-
рерахованих видів компетентності у своїй 
структурі містить знання, уміння й нави-
чки, що визначають готовність студентів 
до професійної діяльності, здатність нада-
вати допомогу різним категоріям населен-
ня. Водночас недостатній розвиток деяких 
компетентностей знижує здатність роботи 
з різними категоріями клієнтів.

Ґрунтовне тлумачення педагогічної ком-
петентності знаходимо в роботах А. Кап-
ської. Автор дотримується думки, що 
педагогічна компетентність спеціаліста со-
ціальної роботи є особистісно-діяльнісним 

новоутворенням, де змістово-діяльнісна 
складова представлена збалансованим по-
єднанням педагогічних знань і вмінь, узго-
дженим з іншими професійно необхідними 
знаннями й уміннями, що дає змогу вирі-
шувати як педагогічні, так і комплексні про-
фесійні завдання, при цьому особистісною 
складовою виступає сформована педаго-
гічна позиція [4, с. 135].

Д. Годлевська комунікативну компетент-
ність розглядає як складну інтегративну 
якість особистості, яка опосередковує про-
фесійну діяльність соціального працівника, 
спрямовану на налагодження, підтримку та 
розвиток ефективної взаємодії з клієнтом 
чи іншими учасниками соціального процесу 
[3, с. 10].

У працях А. Мудрика презентовано ро-
зуміння соціальної компетентності. В уза-
гальненому вигляді автор тлумачить її 
як інтегровану здатність особистості, що 
містить різноманіття підкомпетентностей 
або ключових компетентностей, які забез-
печують ефективне функціонування особи-
стості в соціумі [11, c. 28].

Психологічну компетентність В. Мітіна 
вважає системним особистісним утворен-
ням, яке представлене когнітивно-діяльніс-
ним та особистісними компонентами, що 
містять сукупність комунікативних, перцеп-
тивних, інтерактивних знань і професійно 
важливі особистісні якості [10, c. 49].

А. Якименко вказує, що під поняттям пра-
вової компетентності як складової профе-
сійної компетентності лежить характер по-
інформованості працівника щодо правових 
засад професійної діяльності, а також його 
здатність до ефективної реалізації права 
у своїй практичній діяльності. У вузькому 
значенні правова компетентність містить 
знання, вміння, навички, а також способи 
їхньої реалізації в професійній діяльності, 
спілкуванні й саморозвитку особистості 
[14, c. 90].

Водночас визначені види компетентності 
мають свої специфічні особливості в межах 
конкретної діяльності. Однак названі скла-
дові можна вважати основою будь-якого 
виду компетентності та, зокрема, профе-
сійної компетентності.

Зважаючи на результати дослідження 
проблеми й змістовий аналіз функцій спе-
ціаліста, А. Капська пропонує низку показ-
ників, які дають змогу зробити висновок 
про сформованість професійної компе-
тентності спеціаліста соціальної роботи. 
Практика підтверджує, що до таких відно-
сяться: когнітивний, який віддзеркалює те-
оретичний аспект, необхідний у діяльності 
спеціаліста; діяльнісний, який показує опе-
раційно-прикладний характер діяльності; 
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комунікативний, котрий забезпечує профе-
сійну діяльність комплексом умінь і навичок 
спілкування; ціннісний, що відображає цін-
нісні орієнтації, установки й мотиви діяль-
ності суб’єкта соціальної роботи [4, c. 132]. 

Аналізуючи освітньо-кваліфікаційну 
характеристику спеціальності соціаль-
на робота рівня вищої освіти «бакалавр», 
знаходимо такі функції та вміння, якими 
повинні володіти майбутні соціальні пра-
цівники: 1) діагностична; 2) проектуваль-
на; 3) реалізації професійного втручання; 
4) організаційно-управлінська; 5) науко-
во-методична.

Варто зауважити, що О. Карпенко 
виокремлює такі основні професійні функ-
ції, які повинен реалізувати у своїй роботі 
соціальний працівник: діагностична (пов’я-
зана з визначенням клієнта – об’єкта ува-
ги), прогностична (участь у прогнозуванні 
й проектуванні процесу життєдіяльності 
клієнта), організаційна (організація роботи 
з клієнтом, групою, громадою), комуніка-
тивна (налагодження взаємодії з клієнтами, 
волонтерами, спонсорами, соціальними 
партнерами), посередницька (реалізуєть-
ся через зв’язки між клієнтом, групою та 
громадою й різними організаціями, уста-
новами, фондами), попереджувально- 
профілактична (враховує та приводить у дію 
соціально-правові, юридичні, психологічні 
механізми попередження й подолання не-
гативних впливів у поведінці як дітей, так і 
дорослих), охоронно-захисна (захист прав 
та інтересів окремих людей, груп, спіль-
ноти), допомоги та підтримки (вирішення 
особистих проблем, здійснюють підтримку 
за умови появи особистих проблем у різної 
категорії населення), медико-гігієнічна (па-
тронаж над хворими чи людьми, котрі по-
требують певного догляду), аналітико-оці-
нювальна (володіння навичками аналізу, 
усвідомлення ходу й результатів своєї ді-
яльності) [6].

З огляду на те, що соціальний праців-
ник працює в системі «людина-людина», 
важливим аспектом його професійної ді-
яльності є особистісний аспект. У нау-
ковій літературі професійно-особистісні 
якості розкривали Н. Головко, І. Мигович, 
О. Москалюк та інші вчені. Зокрема, Є. Хо-
лостова професійно-особистісні риси соці-
ального працівника поділяє на три групи: 
психофізіологічні характеристики, від яких 
залежать здібності до цього виду діяльно-
сті; психологічні якості, котрі характеризу-
ють соціального працівника як особистість; 
психолого-педагогічні якості, які впливають 
на ефект особистої привабливості [2].

Водночас О. Карпенко виокремлює три 
основні блоки особистісно-професійних 

якостей соціального працівника: ставлення 
до людей, ставлення до професійної спра-
ви, ставлення до самого себе [6, c. 28].

У своїх наукових роботах Г. Медведєва 
зауважує, що в соціального працівника 
мають бути сформовані такі особистіс-
ні якості, як: альтруїзм, чесність, совість, 
об’єктивність, справедливість, тактов-
ність, уважність і спостережливість, то-
лерантність, терпіння, витримка та са-
мовладання, доброта, любов до людей, 
самокритичність, адекватність, комуніка-
бельність, оптимізм, сила волі, емпатія, 
прагнення до самовдосконалення, креа-
тивність [9, с. 175].

Аналіз літератури показує, що науков-
ці виділяють такі особистісні якості соці-
ального працівника: здатність соціально-
го працівника толерантно приймати інших 
людей; наявність рис характеру, що дають 
можливість бути емпатійним та уважним 
до навколишніх; здатність до самоаналі-
зу, критичності мислення та самоконтро-
лю. Крім того, на нашу думку, у сучасних 
умовах актуалізації інноваційної діяльності 
важливою особистісною рисою постає кре-
ативність особистості як здатність перетво-
рювати дійсність із метою вирішення сус-
пільно важливих завдань і самореалізації. 
Така особистісна риса виявляється у здат-
ності самостійно та творчо мислити, брати 
активну участь в управлінні та перетворенні 
громадських стосунків, тобто готовність до 
соціальної творчості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Отже, аналіз наукової літератури 
з проблеми дослідження показав, що про-
фесійна підготовка орієнтована на модель 
майбутнього спеціаліста, а сам процес під-
готовки відображає специфіку майбутньої 
професійної діяльності. Перед майбутнім 
соціальним працівником стоїть ряд вимог, 
які й визначають зміст його професійної 
підготовки. Це спеціаліст, який може пра-
цювати на різних рівнях реалізації держав-
ної соціальної політики: рівень управління, 
матеріально-технічного й правового забез-
печення, освіти, охорони здоров’я. Фахі-
вець, котрий здатний організувати роботу 
з різними категоріями клієнтів: безпритуль-
ні, малозабезпечені, безробітні, біженці та 
інші. Тому майбутній соціальний працівник 
під час навчання має оволодіти низкою 
професійних компетенцій (інструменталь-
на, нормативно-правова, комунікативна, 
соціальна та інші) та компетентностей (со-
ціальна, педагогічна, правова, психологіч-
на та інші), розвинути професійно значущі 
особисті якості (емпатія, толерантність, са-
мовладання, терплячість, прагнення до са-
морозвитку та інші), сформувати психоло-
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гічну готовність до виконання професійних 
функцій.

Перспективу подальших розвідок ми 
бачимо у визначенні конкретних завдань, 
технології, моделі професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників, дослі-
дженні взаємозалежності формування про-
фесійної компетентності від особистісних 
характеристик студентів.
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Стаття присвячена гуманітарній підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей. На ос-
нові аналізу науково-педагогічних джерел визначено сучасні проблеми гуманітарної підготовки сту-
дентів закладів вищої технічної освіти, окреслено шляхи її вдосконалення. Наголошено на важливості 
гуманітарних дисциплін у підготовці майбутніх інженерів.

Ключові слова: гуманітарна підготовка, заклад вищої технічної освіти, гуманітарні дисципліни, 
висококваліфікований фахівець, майбутній інженер.

Статья посвящена гуманитарной подготовке будущих специалистов инженерных специальностей. 
На основе анализа научно-педагогических источников определены современные проблемы гуманитар-
ной подготовки студентов учреждений высшего технического образования, намечены пути ее совер-
шенствования. Подчеркнута важность гуманитарных дисциплин в подготовке будущих инженеров.

Ключевые слова: гуманитарная подготовка, учреждение высшего технического образования, гу-
манитарные дисциплины, высококвалифицированный специалист, будущий инженер.

Hryhorieva V.A. WAYS TO IMPROVE HUMANITARIAN TRAINING OF FUTURE ENGINEERS
The article is devoted to humanitarian training of future specialists in engineering specialties. On the basis 

of the analysis of scientific and pedagogical sources, the modern problems of humanitarian training of stu-
dents of institutions of higher technical education were determined; ways of their improvement were outlined.  
The importance of humanitarian disciplines in the training of future engineers is emphasized.

Key words: humanitarian training, institution of higher technical education, humanitarian discipline, high-
ly skilled specialist, future engineer.

Постановка проблеми. Зміни в су-
часному суспільстві висувають до фахів-
ців дедалі більше вимог. На ринку послуг 
цінуються не просто висококваліфіковані 
спеціалісти, а всебічно грамотні творчі осо-
бистості, які самостійно здобувають необ-
хідні знання й на їх основі породжують нові, 
здатні швидко адаптуватися до постійно 
мінливих зовнішніх умов, психологічно го-
тові вирішувати складні міждисциплінарні 
завдання. Саме такі гармонійно розвинуті 
фахівці приносять своїм фірмам найбіль-
ший прибуток.

Для того щоб бути конкурентоспромож-
ним спеціалістом, сьогоднішній випускник 
закладу вищої технічної освіти повинен 
мати не лише фундаментальну підготовку 
високого рівня та ґрунтовні фахові знання, 
але й загальну культуру, яка формується 
під час вивчення гуманітарних дисциплін.

На жаль, у вищій технічній школі домінує 
техноцентричне середовище, для якого ха-
рактерним є культ спеціальних дисциплін. 
Ученими доведено, що в умовах сучасного 
динамічного ринку лише ґрунтовна гума-
нітарна підготовка здатна сприяти форму-
ванню особистості інженера, забезпечити 
його соціальну та професійну мобільність.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Загальні проблеми гуманітарної під-

готовки студентів закладів вищої технічної 
освіти було порушено в розвідках як вітчиз-
няних, так і зарубіжних учених: роль гума-
нітарної освіти в підготовці майбутніх інже-
нерів розглядалася у працях А. Андрєєва, 
Г. Васяновича, М. Добрускіна, І. Карпін-
ського, І. Фізера, Т. Шевчук; стратегія, 
зміст і перспективи розвитку гуманітарної 
освіти спеціалістів профільних вишів Укра-
їни – Е. Лузік; особливості гуманітарної 
підготовки в ЗВТО – О. Вознюк, О. Олій-
ник; гуманітаризація вищої технічної осві-
ти – І. Зязюна, О. Каверіної, Н. Костриці, 
А. Кочубея, Ю. Мальованого, О. Федоткі-
ної, І. Чистовської та інших науковців. Але, 
на нашу думку, окреслена проблема й сьо-
годні залишається не досить розробленою.

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі аналізу науково-педагогічних дже-
рел окреслити шляхи вдосконалення гума-
нітарної підготовки майбутніх інженерів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підготовка адаптованих до ринку 
праці фахівців, які б успішно вирішували 
професійні проблеми, спираючись на до-
статній рівень сформованості готовності 
до професійної комунікації, як відзначає 
О. Каверіна, є новим соціальним замовлен-
ням. Вона підкреслює, що сучасна інже-
нерна освіта обов’язково повинна врахо-
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вувати нові зв’язки інженерної діяльності з 
навколишнім середовищем, суспільством, 
людиною [1]. Відповідно, фахівець ХХІ ст. 
повинен володіти низкою професійно важ-
ливих особистісних якостей і мати широку 
міждисциплінарну освіту, частиною якої є 
гуманітарна складова.

Сучасний етап розвитку суспільства від 
технічних спеціалістів із вищою освітою ви-
магає передусім творчості. Як зазначають 
науковці, майбутній інженер, окрім профе-
сійних знань і навичок, повинен бути носієм 
високої загальної культури, яка формуєть-
ся гуманітарними, суспільнознавчими дис-
циплінами. Гуманітарні знання відіграють 
важливу роль у професійній діяльності фа-
хівця. Вони допомагають йому стати про-
фесіоналом-творцем, а не лише виконав-
цем [2, с. 70, 72].

О. Олійник вважає, що підготовка спе-
ціаліста, який ефективно виконує суто 
професійні обов’язки, погіршує загальний 
культурний рівень людини, призводить 
до уніфікації особистості. Саме такі дії, на її 
думку, призводять до того, що не реалізову-
ються нові підходи до освіти та культури, не 
враховуються соціальний і моральний стан 
у суспільстві і, як наслідок, не відбувають-
ся помітні економічні зміни [3, с. 123–124].

Сучасний інженер – це особистість, 
яка належить до мережі суспільних відно-
син, пріоритетними серед яких є соціальні, 
економічні, політичні. Сьогодні інженерна 
діяльність перетворюється на соціально- 
інженерну діяльність. Інженерові дедалі ча-
стіше доводиться мати справу із система-
ми «людина – природа», «людина – знак» і, 
особливо, «людина – людина». Усе це свід-
чить про необхідність не зменшення, а, на-
впаки, збільшення гуманітарної складової в 
підготовці майбутнього інженера.

У сучасних закладах вищої технічної 
освіти навчальні дисципліни гуманітарного 
циклу конкуренції зі спеціальними дисци-
плінами, на жаль, не витримують. На думку 
деяких викладачів спеціальних дисциплін, 
гуманітарні дисципліни – це свого роду пе-
решкода в підготовці кваліфікованого інже-
нера, своєрідний «доважок» професійної 
освіти. Як зазначає А. Андрєєв, «живі у нас 
ще і традиції вузького технократизму, і не-
дооцінка гуманітарної складової технічної 
освіти» [4, с. 119].

Проте, на думку О. Федоткіної, гума-
нітаризація технічної освіти – це не лише 
введення гуманітарних і соціально-еконо-
мічних дисциплін, але й забезпечення гу-
манітарної спрямованості всіх дисциплін 
навчального плану [5].

Зауважимо, що І. Чистовська поняття 
«гуманітаризація вищої технічної освіти» 

тлумачить «як підвищення питомої ваги со-
ціально-економічних та інших гуманітарних 
дисциплін, удосконалення їхнього змісту 
й методики викладання з метою формуван-
ня та забезпечення розвитку високих мо-
ральних якостей випускників вищих техніч-
них навчальних закладів» [6].

Нині гуманітарна підготовка майбутніх 
інженерів має певні проблеми.

За навчальними планами в закладах ви-
щої технічної освіти передбачається викла-
дання низки гуманітарних дисциплін, але 
зазвичай на них відводиться невелика кіль-
кість навчальних годин. Науковець О. Воз-
нюк вважає, що це призводить до фрагмен-
тарності гуманітарних знань [7].

О. Олійник підкреслює, що навчаль-
ні дисципліни гуманітарного циклу не від-
повідають сучасним вимогам: побудова 
навчального матеріалу має переважно 
оглядово-інформаційний характер, не до-
помагає студентам здобути особистісно- 
орієнтовані знання, набути необхідного 
досвіду [3, с. 131].

Серед проблем, які вимагають нагаль-
ного вирішення з метою вдосконалення 
викладання дисциплін гуманітарного циклу 
для якісної підготовки майбутніх інженерів, 
Г. Васянович виокремлює такі:

– навчальні та робочі програми не від-
повідають принципу науковості (для них 
характерними є дублювання, примітивізм, 
відсутність принципу інтегративності тощо);

– слабке забезпечення навчальною лі-
тературою знижує рівень навчання й учіння 
(надходження нової літератури через брак 
коштів є мінімальним) [8, с. 101].

Окремим напрямом досліджень пробле-
ми гуманітарної освіти Е. Лузік виокремлює 
«системний аналіз підручників і посібників 
із гуманітарних дисциплін, напрацьову-
вання концептуально-конструктивних ідей 
щодо підготовки навчальної літератури з 
гуманітарних дисциплін у профільних ВНЗ 
України. Вітчизняна навчальна література 
часто послуговується застарілими ідеоло-
гемами, віджилими стереотипами, позна-
чається недоречностями, фактологічною 
суперечливістю, описовістю й декларатив-
ністю» [9, с. 269].

На думку Н. Костриці, однією з найвагомі-
ших причин, яка гальмує процес засвоєння 
гуманітарних знань, є відведення переваж-
ної кількості годин для вивчення гуманітар-
них дисциплін на самостійне опрацювання. 
Хоча саме викладач був, є і буде основним 
чинником формування особистості майбут-
нього фахівця. Дослідник наголошує, що, 
використовуючи тестові методи перевірки 
під час оцінювання знань, умінь і навичок 
студентів із гуманітарних предметів, оціню-
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ється лише знання фактів, а не розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків, логічність 
мислення, власної позиції, які можна ви-
значити лише за допомогою бесіди між ви-
кладачем і студентом [10, с. 259].

Як зазначає Т. Шевчук, у сучасному за-
кладі вищої технічної освіти повинні змі-
нюватися методи викладання гуманітарних 
дисциплін. Активне, небоязливе висловлен-
ня студентами своєї позиції, власної думки, 
повний політичний, світоглядний суверені-
тет і плюралізм думок – це основа викла-
дання гуманітарних дисциплін. Неможливо 
сформувати у студентів навички самостій-
ного аналізу актуальних проблем розвитку 
суспільства, навчити долати труднощі май-
бутнього самостійного життя, не беручи до 
уваги те, що викладання гуманітарних дис-
циплін повинне мати проблемний характер. 
На аудиторних заняттях студенти не повин-
ні бути пасивними споживачами знань, а 
вміти аналізувати навчальний матеріал, са-
мостійно робити висновки, застосовувати 
теоретичні знання в реальному житті [2, с. 
72–73].

З огляду на зазначене видаються пер-
спективними такі шляхи вдосконалення 
гуманітарної підготовки студентів закладів 
вищої технічної освіти:

– щорічно проводити відкриті Всеукраїн-
ські конкурси «Гуманітарний підручник»;

– створити необхідні умови для пере-
кладу та публікацій наукових і педагогічних 
робіт авторитетних зарубіжних фахівців гу-
манітарного профілю;

– більш широко практикувати стажу-
вання українських викладачів-гуманітаріїв 
ЗВТО за кордоном;

– передбачити систему фінансування, 
графік виконання та видання друкованої 
продукції гуманітарного змісту [8, с. 101].

На думку О. Романовського, міждисци-
плінарність у навчанні в умовах дефіциту 
навчального часу сприяла б проникненню 
гуманітарного знання в природничо-науко-
ві та технічні дисципліни, а також збагачен-
ню гуманітарного знання природничо-нау-
ковим і фундаментальним компонентами. 
Науковець рекомендує дотримуватися пе-
реважно двох напрямів:

– інтенсивне введення дисциплін гумані-
тарного циклу в суто заклади вищої техніч-
ної освіти;

– збагачення гуманітарних спеціаль-
ностей і дисциплін основами технічного й 
природничо-наукового знання та навпаки  
[11, с. 55].

На наш погляд, варто запроваджувати 
навчальні курси гуманітарних дисциплін 
з урахуванням спеціалізації та рівня квалі-
фікації майбутнього інженера; бажано об-

межити навчальні програми з філософії, 
культурології, соціології, психології базови-
ми поняттями та концептуальними ідеями; 
додати більш наближені до професійної 
підготовки студентів спецкурси на кшталт 
«Виробнича й управлінська конфліктоло-
гія», «Інженерна етика», «Психологія інже-
нерної праці», «Теорія комунікації» та інші. 
Такі зміни в навчальних планах вищої тех-
нічної школи будуть сприяти формуванню 
всебічно розвиненого фахівця.

Розширення переліку дисциплін гумані-
тарного циклу не повинне збільшити загаль-
ний обсяг гуманітарної підготовки студентів 
інженерних спеціальностей. Запропоновані 
зміни можуть бути запроваджені внаслідок 
кооперації профільних випускових кафедр і 
кафедр гуманітарної підготовки.

Ми погоджуємося з думкою М. Добрускі-
на, який вважає, що сьогодні істотно зрос-
ла необхідність посилення співпраці між 
викладачами гуманітарних і природничо- 
наукових дисциплін, яка полягає у прове-
денні спільних науково-методичних конфе-
ренцій, підготовці за допомогою гуманіта-
ріїв аспірантів технічних спеціальностей, 
розробленні міждисциплінарних курсів 
тощо. Проведення спільних засідань ка-
федр, обговорення навчальних програм, 
лекцій, навчальних посібників дадуть змогу 
прискорити й полегшити зближення та вза-
ємопроникнення галузей наук [12, с. 98].

У технічному виші весь освітній процес 
повинен бути націлений на кінцевий резуль-
тат – формування затребуваного на рин-
ку праці висококваліфікованого інженера 
відповідно до сучасних вимог суспільства. 
Від вступних іспитів і до захисту диплом-
ного проекту та складання державного іс-
питу студент повинен бути орієнтований на 
якісні характеристики інженерної діяльності 
та вмотивовану власну підготовку, яка від-
повідає обраній ним спеціальності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, в епоху глобалізації, у якій ми 
живемо, гуманітарні дисципліни в технічних 
вишах повинні стояти на одному щаблі із 
загальнотехнічними та спеціальними дис-
циплінами. Оскільки саме за допомогою 
навчальних дисциплін гуманітарного циклу 
можна вибудувати якісну підготовку май-
бутніх фахівців, сформувати у студентів мо-
рально-етичні цінності, які характеризують 
справжню інженерно-технічну інтелігенцію.

Сьогодні гуманітарна підготовка в закла-
дах вищої технічної освіти потребує змін і 
реформування. На нашу думку, вирішення 
цієї проблеми полягає в необхідності зміни 
традиційних поглядів на роль гуманітарної 
дисциплін в підготовці майбутніх інженерів; 
включення гуманітарного компонента до 
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всіх інженерних дисциплін; запровадження 
навчальних курсів гуманітарних дисциплін 
з урахуванням спеціалізації та рівня квалі-
фікації майбутнього інженера.

До подальших розвідок у цьому напрямі 
відносимо вдосконалення змісту дисциплін 
гуманітарного циклу в закладах вищої тех-
нічної освіти. Окреслена проблема є пер-
спективною та потребує подальшого дослі-
дження.
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У статті проаналізовано способи формування іншомовної лексичної компетенції студентів у процесі 
вивчення іноземної мови. Розглянуто проблеми семантизації іншомовної лексики, активний та пасив-
ний потенціал, перекладні та безперекладні способи семантизації, роль контексту під час формування 
лексичної компетенції студентів. 

 Ключові слова: лексична одиниця, потенціальний лексичний запас, контекст, способи семантиза-
ції, перекладні й безперекладні способи, активний і пасивний мінімум.

В статье проанализированы способы формирования иноязычной лексической компетенции студен-
тов в процессе изучения иностранных языков. Рассмотрены проблемы семантизации иноязычной лек-
сики, активный и пассивный потенциал, переводные и беспереводные способы семантизации, роль 
контекста в формировании лексической компетенции студентов.

Ключевые слова: лексическая единица, потенциальный лексический запас, контекст, способы се-
мантизации, переводные и беспереводные способы, активный и пассивный минимум.
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Drapaliuk H.S., Pyndyk N.I. WAYS OF FORMING FOREIGN LANGUAGE LEXIKAL COMPETENCE 
OF STUDENTS

The article deals with the ways of forming foreign language lexical competence of students in the process of 
studying a foreign language. The problems of foreign language vocabulary semantization, active and potential 
translated and transcendent methods of semantics, the role of context in forming the lexical competence of 
students were considered.

Key words: lexical unit, potential (lexical) vocabulary, context, ways of semantization, translated.

Постановка проблеми. Навчання лек-
сичній стороні мови і формування лексич-
ного запасу студентів є однією із централь-
них і разом з тим найскладніших проблем 
методики навчання іноземним мовам. Ба-
гато в чому труднощі вирішення даної про-
блеми пов'язані з недостатньою розро-
бленістю технології управління процесом 
навчання лексиці. Досвід роботи виклада-
чів показує, що відсутність достатньої кіль-
кості лексичних одиниць у словниковому 
запасі студентів ускладнює процес оволо-
діння іноземною мовою як засобом спіл-
кування. У зв'язку із цим гостро встає не-
обхідність пошуку таких засобів навчання, 
які б найефективніше сприяли засвоєнню 
і збереженню лексичних одиниць у пам'я-
ті студентів протягом довгого часу і ство-
рювали потенційні можливості для виклику 
необхідних лексичних одиниць відповідно 
мовній задачі, стратегії і тактиці говоріння. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблема формування іншомов-
ної лексичної компетенції студентів до-
сліджували В.А. Бухбіндер, І.І. Богданова, 
Ю.А. Бурлаков, Л.Г. Вороніна, Г.М. Грев-
цева, В.С. Коростельов, С.С. Кукліна, 
Б.А. Лапідус, Е.І. Соловцова, Г.В. Рогова, 
Т.Е.Сахарова, В.Л. Скалкин та ін. Упродовж 
багатьох десятиліть науковці вивчали про-
блему навчання лексичного матеріалу. Але 
це питання й до сьогодні залишається ак-
туальним.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз методів, способів та видів система-
тизації лексики, вивчення активного та па-
сивного запасу лексики, контексту, дослі-
дження ефективних способів формування 
лексичної компетенції студентів у процесі 
вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Лексика в системі мовних засо-
бів є одним з найважливіших компонентів 
мовної діяльності. Це визначає її важливе 
місце на кожному занятті з іноземної мови. 
Лексика – це той словесний матеріал, яким 
студенти повинні навчитися легко і швидко 
оперувати в процесі спілкування іноземною 
мовою. Основною метою навчання лексики 
є створення необхідних передумов для фор-
мування мовленнєвої діяльності, особливо 
в разі вивчення професійної термінології.

Розрізняють активний, пасивний та по-
тенціальний лексичний запас. Активний за-
пас порівняно обмежений. Він формується 
в результаті ґрунтовного опрацювання ма-
теріалу і використовується у висловлюван-
нях і на письмі. Письмовий запас значно 
ширший, і на його основі будується про-
цес читання і сприймання чужого мовлення 
на слух. Названі дві категорії лексичного 
матеріалу постійно змінюються, зокрема 
розширюються в міру збагачення досвіду 
людини. У навчанні іноземної мови потріб-
на особлива увага, тому що знання форму-
ються протягом усього періоду навчання.

До потенціального запасу лексики від-
носять:

– складні й похідні слова, побудовані 
з передбачених в мінімумі основ за знайо-
мими словотвірними моделями;

– інтернаціональні слова, які зберігають 
в іноземній і рідній мові схожість звучання, 
написання та загальність значення;

– ряд співзначень багатозначних слів, які 
семантизуються в опорі на знання головно-
го значення.

В.А. Бухбіндер визначає реальний і по-
тенціальний словниковий запас. Весь лек-
сичний мінімум повинен бути засвоєний 
практично впродовж курсу вивчення іно-
земної мови, забезпечуючи розвиток його 
продуктивної і рецептивної мовної діяльно-
сті. Разом з тим потрібно проводити робо-
ту, внаслідок якої прищеплюється вміння 
впізнавати і розуміти словникові одиниці, 
які зустрічаються вперше, але мають зна-
йомі елементи, що дає можливість досяг-
нути їх розуміння. Так, на прикладі вивчен-
ня німецької мови, в таких словах, як der 
Federball, der Fallschirm, die Lokomotive тощо 
студент може виявити їхнє значення, вихо-
дячи з основ та афіксів (der Federball = do 
Feder + der Ball = «м’яч з пір’я» = «волан») чи 
за подібністю з аналогічними словами рід-
ної мови (die Lokomotive = локомотив). Такі 
слова В.А. Бухбіндер відносить до потенці-
ального словникового запасу [1, с. 14–15].

Знання іноземної мови асоціюється 
зі  знанням слів, в той час як володіння мо-
вою – з лексичними навичками, які саме 
й забезпечують функціонування лексичної 
одиниці в спілкуванні. Оволодіння інозем-
ної лексики можна уявити як певну послі-
довність дій зі сприйняття лексичних оди-
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ниць, ознайомлення з їхньою змістовою 
стороною, їх осмислення, запам’ятовуван-
ня, а також набуття навичок вживання і роз-
пізнавання лексичних одиниць у мовленні. 

Як зазначає Г.М. Гревцева, з методичної 
точки зору цей складний процес включає 
велику кількість компонентів. Основними 
з них є: подання, пояснення, різноманіт-
ні вправи для тренування і застосування 
контролю над процесом становлення і фор-
мування лексичних навичок [2, с. 16–19].

Можливості розуміння іншомовних лек-
сичних одиниць зростають у контексті, 
оскільки він полегшує семантизацію слів 
потенціального запасу, дозволяє визнача-
ти значення багатьох слів незалежно від їх 
форми і складу  через здогадування. 

Контекст відіграє важливу роль під час 
встановлення семантичного способу ви-
раження. Для того, щоб систематизувати 
терміни певної галузі, слід орієнтуватися 
на спеціальний контекст, зміст якого не по-
винен виходити за межі певної фахової об-
ласті. Наприклад, німецьке слово der Absatz 
студент перекладає як абзац – відступ 
у реченні, а в економіці це слово має інше 
значення – збут товарів, продуктів. Терміни 
з контексту можуть виконувати лише їх де-
фінітивні функції в разі вираження наукових 
термінів та приймають участь у формуван-
ні думки. Термін набуває конкретного зна-
чення в контексті, а контекст, у свою чергу, 
допомагає визначити відповідне значення 
терміну без перекладу.

Аналізуючи термінологічні одиниці мето-
дом семантизації, можна сказати, що кон-
текстуальне визначення лексики від термі-
ну до систематизації терміну відбувається 
шляхом природного отримання інформації 
під час мовленнєвої діяльності, збагачую-
чи термінологічний запас. Контекстуаль-
ний метод систематизації термінів вимагає 
встановлення існуючих морфологічно-син-
таксичних відносин з іншими термінами 
в даному контексті. Важливим є те, що кон-
текст відображає всі основні семантичні 
ознаки слова. На думку Н.М. Жилко, кон-
текст виступає як інструмент для розвитку 
збагачення потенційного словникового за-
пасу студентів [4, с. 89–93].

Семантизація, або осмислення, визна-
чення значення лексичної одиниці є важли-
вим компонентом у навчанні лексики. Спо-
сіб семантизації залежить від характеру 
семантичної структури слова. У навчально-
му курсі вивчається, здебільшого, головне 
значення слова. У разі семантизації віднос-
но однозначного слова слід взяти до уваги, 
що в рецептивних видах мовленнєвої діяль-
ності воно може зустрітися зі значенням, 
не передбаченим словником-мінімумом.

Робота над багатозначним словом по-
винна розподілятися, здійснюватися в міру 
необхідності пояснити чергове співзна-
чення. При цьому потрібно зберігати без-
посередньо практичний напрям навчання. 
Лексичні правила наводяться, щоб виясни-
ти семантичні спільності та відмінності, які 
ілюструються прикладами. На вибір спосо-
бу впливає також семантизація і характер 
співвіднесеності в лексичній одиниці лек-
сичного і граматичного значення. Як за-
значає К.С. Кричевські, великий вплив має 
словотвірна структура слова [5, с. 23–30]. 
Додатковим способом семантизації є від-
несеність тієї чи іншої лексичної одиниці до 
більш чи менш повного еквівалента в рідній 
мові, тобто опора на переклад. 

На вибір способу семантизації впливає 
як етап навчання, так і способи засвоєння 
лексики (репродуктивний і рецептивний). 
Засвоєння мінімуму іншомовних слів – 
одна з необхідних умов автоматизованого 
сприйняття та переробки лексичної інфор-
мації тексту.

Працюючи над лексикою, традиційно ви-
діляють три основні етапи: 1) ознайомлен-
ня; 2) первинне закріплення; 3) розвиток 
вміння використовувати вивчені лексич-
ні одиниці в різних видах мовної діяльно-
сті. Етап презентації відіграє значну роль 
у навчанні лексики. Від ефективності та ці-
леспрямування цього етапу залежить вся 
наступна робота над лексикою. Завдан-
ня викладача – вибрати найефективні-
ший спосіб презентації відповідно до рів-
ня навчання, рівня знань студентів, якісної 
характеристики слова – його приналеж-
ності до активного чи пасивного мінімуму. 
Ю.В. Кузьменко зазначає, що розмаїття 
різних прийомів семантизації і первинно-
го закріплення лексики дозволяє вибрати 
прийом, що відповідає цілям і завданням 
даного заняття [6, с. 21–25].

Способи семантизації поділяться на дві 
групи: перекладні і безперекладні. Пере-
кладні способи пов'язані з використанням 
перекладу – одного з найефективніших за-
собів розкриття значення лексичної одини-
ці (далі – ЛО). Проте переклад може при-
вести до інтерференції, оскільки об'єм слів 
у різних мовах не співпадає, тому даний 
спосіб семантизації повинен супроводжу-
ватися аналізом решти значень слова.

Перекладні способи розкриття значень 
іншомовних ЛО включають: однослівний 
переклад; позафразовий переклад (цей 
спосіб застосовується в інтенсивних мето-
дах); тлумачення значення або пояснення 
ЛО рідною мовою та переклад-тлумачення, 
за якого, окрім еквівалента, рідною мовою 
подаються відомості про збіг чи розхо-
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дження в обсязі значення. Безперекладні 
способи мають особливу цінність, оскільки 
дозволяють використовувати і розвивати 
зоровий, артикуляційний, акустичний кана-
ли сприйняття та осмислення інформації.

До безперекладних способів розкриття 
значень іншомовних ЛО відносять: наочна 
семантизація (демонстрація предметів, ма-
люнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів 
тощо); мовна семантизація (за допомогою 
контексту, ілюстрованого речення/речень); 
зіставлення однієї ЛО з іншими відомими 
словами іноземної мови (за допомогою ан-
тонімів і зрідка синонімів); дефініція (опис 
значення нового слова за допомогою вже 
відомих слів); тлумачення значення ЛО іно-
земною мовою. 

Названі способи семантизації мають свої 
переваги і свої недоліки. Ось чому практич-
но неможливо знайти такий спосіб семан-
тизації нових ЛО, який був би ефективним 
на 100%. Вибір способу семантизації за-
лежить від цілого ряду факторів, насампе-
ред від особливостей самого слова: його 
форми, значення, сполучуваності, збігу або 
розбіжності зі словами рідної мови. Так, 
слова, що виражають абстрактні поняття, 
недоцільно семантизувати за допомогою 
унаочнення або ілюстрованого речення,  
а слова, що виражають поняття, які відсутні 
в рідній мові студентів, – за допомогою од-
нослівного перекладу. 

Обираючи спосіб семантизації, необхід-
но також брати до уваги належність слова 
до активного чи пасивного мінімуму, сту-
пінь навчання (початковий, середній, стар-
ший), вікові особливості та мовну підготов-
ку студентів [7, с. 39–51].

Отже, семантизація іншомовної ЛО пе-
редбачає подачу слова в професійному кон-
тексті, залучення студента до певної діяль-
ності (той, хто навчається, перетворюється 
з пасивного спостерігача на активного дія-
ча), апелювання змісту поданого матеріалу 
до особистісного досвіду, до власного «я» 
студента. У результаті студент ознайомлю-
ється з новими словами під час конструю-
вання власного навчального середовища.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Проаналізувавши способи та методи 

формування лексичної компетенції студен-
тів, ми дійшли висновку, що серед найбільш 
вживаних способів семантизації лексики є 
перекладний спосіб. На нашу думку, дієвим 
способом також є контекстуальний спосіб, 
де за допомогою контексту визначається 
семантика слова або термін. Це важливо 
під час вивчення іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням у технічному вузі. Ви-
значення та розуміння терміну з контексту 
сприяє формуванню в студентів креативно-
го мислення.

У статті ми узагальнили вже відомі знан-
ня, конкретизували їх і дослідили етапи 
та методи навчання лексичного матеріалу 
та формування іншомовної лексичної ком-
петенції. Ці методи дають ефективні ре-
зультати, які допомагають студентам краще 
опановувати та закріплювати нову лексику 
на заняттях з іноземної мови.

Успішне формування лексичної іншомов-
ної компетенції в студентів – одна з най-
важливіших умов засвоєння мови, особливо 
у професійній діяльності. Проблема семан-
тики, способів семантизації та формування 
у студентів іншомовної лексичної компе-
тенції потребує подальших досліджень та 
розвитку ефективних інноваційних методів 
та технологій.
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ  
В МУЗИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ

Єфремова І.М., викладач фортепіано 
Луцький педагогічний коледж

Гургула Р.І., викладач фортепіано 
Луцький педагогічний коледж

У статті проаналізовано й охарактеризовано сучасні підходи по дослідженню проблеми формування 
художньо-образного мислення студентів у психолого-педагогічній, музикознавчій, методичній літера-
турі. Завдання духовного оновлення суспільства, його культури і традицій висувають високі вимоги до 
професійної підготовки вчителя музичного мистецтва. Вивчення матеріалів, пов'язаних з кардинальни-
ми проблемами мистецтва і музичної педагогіки, допоможе майбутнім учителям музичного мистецтва 
підвищити рівень своєї освіти, розширити загальномистецький і професійний кругозір.

Ключові слова:  художній образ, художньо-образне мислення, інтонаційна теорія, музичне мисте-
цтво, культура, загальномистецький, духовний розвиток особистості, засоби виховання, музика.

В статье проанализированы и охарактеризованы современные подходы по исследованию проблемы 
формирования художественно-образного мышления студентов в психолого-педагогической, музыко-
ведческой, методической литературе. Задачи духовного обновления общества, его культуры и традиций 
предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке учителя музыкального искусства. 
Изучение материалов, связанных с кардинальными проблемами искусства и музыкальной педагогики, 
поможет будущим учителям музыкального искусства повысить уровень своего образования, расши-
рить общехудожественный и профессиональный кругозор.

Ключевые слова: художественный образ, художественно-образное мышление, интонационная 
теория, музыкальное искусство, культура, общехудожественный, духовное развитие личности, сред-
ства воспитания, музыка.

Efremova I.M., Gurgula G.I. THE PROBLEM OF ARTISTIC THINKING IN MUSIC PEDAGOGY AND 
PSYCHOLOGY

The article analyzes and describes contemporary approaches to studying the problem of formation of stu-
dents' artistic thinking in psychological and pedagogical, musicology, methodical literature. The task of spiri-
tual renewal of the society, its culture and traditions is high demands on the professional training of the teacher 
of musical art. Studying materials related to the cardinal problems of art and musical pedagogy will help future 
teachers of musical art increase their level of education, expand the general artistic and professional outlook.

Key words: artistic image, artistic-figurative thinking, intonational theory, musical art, culture, general 
artistic, spiritual development of the person, means of education, music.

Постановка проблеми. Українське сус-
пільство, яке здійснює динамічні економічні, 
політичні та соціальні перетворення і шукає 
свій шлях розвитку, нині постало перед по-
требою зміни пріоритетів: держава й соці-
альна спільнота мають поступитися місцем 
особистості. В умовах тісного переплетен-
ня добра і зла, руйнування звичних форм 
існування та відсутності чіткої перспективи 
майбутнього, людині надзвичайно важли-
во спрямувати свою енергію вже не стіль-
ки на підкорення зовнішнього світу, як на 
пізнання та вдосконалення самої себе, на 
збереження духовних засад свого існуван-
ня та власної індивідуальності. Оптимізація 
процесу формування художньо-образного 
мислення студентів педагогічних вузів по-
винна здійснюватися шляхом раціонально-
го використання можливостей навчального 
матеріалу, актуальних інтегрованих зв'яз-

ків, динамічності та наступності дисциплін, 
що викладаються, яскраво вираженою про-
фесійною педагогічною спрямованістю. 
Необхідно створити дієві механізми реа-
лізації художньо-образного мислення, що 
дозволяють правильно оцінювати ситуації, 
ефективно вирішувати педагогічні завдан-
ня, знімати виховні протиріччя, аналізува-
ти практику, пропонувати інноваційні ідеї. 
Завдання духовного оновлення суспіль-
ства, його культури і традицій висувають 
високі вимоги до професійної підготовки 
вчителя музичного мистецтва. Зміни, що 
відбулися в Україні, зумовлюють необхід-
ність принципово нового підходу до оцін-
ки якостей сучасного педагога-музиканта, 
його професійного музичного мислення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Для дослідження художньо-образного 
мислення вчителя музичного мистецтва 
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цікаві теоретичні ідеї філософії по діалек-
тичному взаємозв'язку процесів, явищ, 
духовно-ціннісному значенню і характе-
ру життєдіяльності особистості, мислення 
людини, які допомагають осмислити акту-
альні проблеми педагогіки музичної осві-
ти (Н. Бердяєв, А. Зись, І. Ільїн, А. Лосєв, 
М. Каган, Н. Кіященко, Т. Костогриз, В. Со-
ловйов, А. Фарбштейн, І. Якиманська та ін.).

Дослідження в області музичної психо-
логії, проведені сучасними вченими-музи-
кознавцями С. Біляєво-Екземплярською, 
А. Віцінским, А. Готсдінером, В. Меду-
шевскою, Е. Назайкінским, значно збага-
тили теорію природи здібностей людини, 
його музичного мислення.

У психології «образ» трактується як 
суб'єктивне психічне явище, яке є резуль-
татом пізнавальних процесів. Причому 
емоції образу не мають, а почуття і воля – 
мають, оскільки їхня структура включає це 
поняття [11, с. 28].

Проблема структури образу має відо-
браження у вітчизняній працях таких нау-
ковців, як Ф. Василюк, В. Зінченко.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати й охарактеризувати сучасні 
підходи по дослідженню проблеми фор-
мування художньо-образного мислення 
студентів у психолого-педагогічній, музи-
кознавчій, методичній літературі.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На думку психологів, зв'язок між 
способами музичного вираження і розвит-
ком та змістом емоційно-цілісної сфери 
індивіда фіксується, виявляється в худож-
ніх образах. Г. Тарасов зазначає, що міра 
образної конкретизації музики залежить не 
стільки від звукових аналогій між музикою 
і життям, скільки від сили і яскравості емо-
ційного враження, виробленого музикою 
в суб'єктивній сфері індивіда [1, с. 17].

У педагогічній літературі концепції 
формування і розвитку мислення в ході 
навчання, осмислення рушійних сил цьо-
го процесу містяться в дослідженнях 
Б. Асаф'єва, А. Брушлинского, П. Гальпе-
ріна, В. Давидова, Л. Занкова, М. Махму-
това, Б. Теплова.

Б. Яворский писав про проблеми фор-
мування музичного мислення. Намітились 
спільні підходи, що стали методологічними 
в дослідженні музичного мислення: інтерес 
до загальнолюдського, життєвого, розумін-
ня інтонації як основного осередку, що від-
биває музично-розумові процеси в їхньому 
взаємозв'язку з чуттєво-емоційною сторо-
ною [8, с. 9].

Педагогічна теорія Б. Асаф'єва багато 
в чому стала продовженням дослідниць-
кої діяльності Б. Яворского. Він займався 

дослідженням музичного мислення з точки 
зору його інтонаційного змісту. Б. Асаф'ев 
вперше обґрунтував і сформулював по-
няття інтонації, хоча в побуті воно починає 
зустрічатися з XVI століття. На відміну від 
своїх попередників, дослідник вперше го-
ворить про матеріальну природу музичної 
інтонації: «Інтонація-вираз свідомості лю-
дини у звуці», «вираження образного мис-
лення», «інтонування» [10, с. 7].

Усі згадані дослідники постають проти 
однобічності погляду на музичне мислен-
ня, орієнтованого виключно на чуттєву сто-
рону. Вони вважають, що якби почуттями 
в музиці не керував мозок, інтелект, му-
зика була б «якимось мистецтвом вигуків,  
а не мистецтвом образно-звукового відо-
браження дійсності» [5, с. 29].

Основні положення інтонаційної теорії 
Б. Асафьєва мають продовження в подаль-
ших розробках питань формування мис-
лення музикантів. Це роботи А. Готсдінера, 
А. Мазеля, В. Медушевської, М. Орлової, 
А. Сохора, І. Цуккермана, Г. Ципіна.

Для нас важлива думка Г. Ципіна в праці 
«Навчання грі на фортепіано», де стверджу-
ється єдність раціональної і чуттєвої сто-
рін музичного мислення. Він переконливо  
доводить, що виховання музичного мислен-
ня вимагає розвиток здатності до осмис-
лення конструктивно-логічної організації 
звукового матеріалу в єдності зі здатністю 
чуттєво сприймати виразний сенс музичної 
інтонації [8, с. 281].

Варта уваги концепція, представлена 
В. Медушевською. Розробляючи питання 
мислення музикантів, вона акцентує в ін-
тонаційному музичному мисленні на двох 
його основних механізмах: аналітичному і 
синкретичному. Механізм мислення визна-
чається єдністю аналізу та синтезу. В цій 
теорії акцентується і феномен інтонаційної 
єдності форми і змісту [6, с. 81].

Музичне мислення має на увазі осмис-
лення логіки організації різних звукових 
структур, від найпростіших до складних, 
вміння оперувати музичним матеріалом, 
знаходити спільні риси, аналізувати і син-
тезувати, встановлювати взаємозв'язки. 

A. Брушлинський зазначає, що худож-
ньо-педагогічний аналіз музичного твору 
відрізняється тим, що твір розкриває свої 
нові якості, педагогічний потенціал, прояв-
ляючи їх у системі зв'язків «твір – учень – 
процес виховання». Величезну роль тут ві-
діграють музичні знання і навички творчої 
інтерпретації вчителем музичного твору. 
Однак цього недостатньо – потрібен ана-
ліз навчально-виховного контексту, в який 
потрапляє твір, що володіє тими чи іншими 
художніми перевагами [5, с.11].
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Питанню формування музичного мис-
лення важливе значення надається і в му-
зичній педагогіці. Ще наприкінці минулого 
століття в методичних посібниках С. Шле-
зінгера, І. Курбатова зроблені перші кроки 
в постановці і практичному вирішенні пи-
тання формування професійного мислення 
і поповнення знань у фортепіанному нав-
чанні. Видатні музиканти – виконавці і пе-
дагоги B. Сафронов, А. Юсупова – писа-
ли про формування інтелекту, мислення та 
естетичного виховання студентів у процесі 
занять на фортепіано [4, с. 6–7].

Тільки правильно організоване навчання, 
позбавлене формалізації, націлює студен-
тів до більш повного розуміння значимості 
отриманих знань і готує їх до майбутньої 
професійної діяльності. 

Варті уваги праці Л. Арчажнікової про 
те, що художнє виконання твору музично-
го мистецтва – процес складний і супере-
чливий. У ньому переплітаються свідоме й 
інтуїтивне, оригінальне і запозичене, уява 
і мислення, емоційна захопленість і пра-
ця [11]. І головною метою художньо-вико-
навської діяльності є глибоке проникнення 
в зміст твору, досягнення духовного світу 
композитора, його розуміння дійсності.

На думку Ю. Алієва, «художній образ» – 
це спосіб художнього мислення і форма 
освоєння дійсності в мистецтві. Від катего-
рії наукового мислення  художній образ від-
різняється тим, що він чуттєво конкретний, 
доступний сприйняттю, безпосередньо 
впливає на органи чуття людини. Художній 
образ у різних видах мистецтв відрізняєть-
ся способами втілення творчого задуму, 
матеріалу, з якого створюються твори, та 
способом його обробки [7, с. 14].

І. Горан у своїй роботі «Художній образ і 
його історичне життя» пише про те, що му-
зика є, з одного боку, самим абстрактним 
мистецтвом, але, з іншого боку, – самим 
конкретним мистецтвом, тому що всі інші 
мистецтва проявляють переживання через 
людські прояви (поведінку, міміку, візуальні 
ситуації). Автор зазначає, що життя музич-
ного твору – в його виконанні, тобто роз-
критті його задуму через інтонування для 
слухача, а далі – в його повторному відтво-
ренні слухачами [3, с. 81].

І. Гербарт вважав, що найважливішим 
психологічним фактором є уявлення та об-
раз. Наші почуття як би виявляють зв'язок, 
який встановлюється між нашими уявлен-
нями. Дослідження психологів показали, 
що художні емоції є результатом особли-
вого осмислення життя. На відміну від тра-
диційних емоційних проявів, головним для 
художніх емоцій стає стійкий, об'єктивний, 
духовно-етичний зміст. Саме цю особли-

вість – концентрувати художній духовний 
досвід людства й оцінки явищ дійсності, 
а також ставлення людини до цього досвіду 
й оцінками – виділив Л. Виготський, наз-
вавши художні переживання «розумними 
емоціями» [5, с. 21].

Висловлення Н. Суслової: «Два факто-
ри – музичний твір і практична музична ді-
яльність – визначають, у кінцевому підсум-
ку, риси музичного мислення особистості» 
в повній мірі характеризує риси худож-
ньо-образного мислення. Автор переко-
нує, що рівень пізнання і втілення худож-
нього образу твору музичного мистецтва 
в процесі художньо-виконавської діяль-
ності в повній мірі характеризує риси ху-
дожньо-образного мислення майбутнього 
педагога-музиканта. Взаємозв'язок образу 
і конкретного виду діяльності виражаєть-
ся в психологічному трактуванні поняття 
«образ» як «суб'єктивний феномен, що ви-
никає в результаті практичної діяльності, 
уявної діяльності, що представляє собою 
цілісне, інтегроване відображення дійсно-
сті» [11].

Про позитивний зміст та єдність свідо-
мості й діяльності писав ще в 1959 році 
С. Рубинштейн. Автор переконує, що ді-
яльність людини обумовлює формування 
її свідомості, її психічних зв'язків, процесів 
і властивостей, а ці останні, здійснюючи 
регуляцію людської діяльності, є умовою 
її адекватного виконання [5, с. 30].

«Інтелектуальна активність людини вихо-
дить з її практичної діяльності», – відзначав 
пізніше Ш. Надірашвілі, наполегливо під-
креслюючи, що перше бере свій початок 
не зі сприйняття, а саме з «чуттєво-прак-
тичної діяльності» [2, с. 5]. Адже реальна 
креативна атмосфера, в якій відбувається 
художньо-виконавський процес, у багатьох 
випадках змушує студента приймати саме 
ті, а не інші рішення, що рано чи пізно на-
кладає відбиток на характер його худож-
ньо-виразних намірів, а через них – на ху-
дожню свідомість загалом.

Напрямок пошуку художньо-виразних 
засобів полягає в осмисленні ідейно-ху-
дожньої концепції, стильових та жанрових 
особливостей музичного твору, де кінцева 
мета – створення через «образи» «звучан-
ня». У цьому процесі художній образ, ба-
зуючись на життєвих переживаннях, знахо-
диться під контролем свідомості виконавця, 
що включає в себе інтелектуальний та емо-
ційний початок, і виражається в тому, що 
студент у процесі мистецької діяльності 
мислить і одночасно співпереживає. Однак 
саме переживання у виконанні та в житті 
можуть бути виражені виконавцем лише 
через те, що і як виконавець висловлює, 
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тобто як він розкрив образний зміст і його 
підтекст у творі, і як він цей зміст художньо 
інтерпретує. 

Варті уваги праці, присвячені проблемам 
розвитку музичного мислення, – Л. Барен-
бойма та В. Петрушина. Аналіз сучасних 
тенденцій показав, що в системі музичної 
освіти загострилися протиріччя між: потре-
бами суспільства у фахівцях високого рівня 
і рівнем викладання музичного мистецтва в 
спеціалізованих закладах загальної серед-
ньої освіти; можливостями для ефективного 
формування художньо-образного мислення 
вчителів музичного мистецтва і ступенем 
їх реалізації на практиці; потребами май-
бутнього вчителя в самопізнанні, самовдо-
сконаленні, самореалізації та обмеженими 
можливостями, які існують в умовах на-
вчального процесу. У зв'язку із цим перед 
сучасною педагогікою постає ряд проблем, 
одна з яких – залучення підростаючого по-
коління до мистецтва, зокрема до музи-
ки. Музичне мистецтво є джерелом есте-
тичного освоєння навколишньої дійсності, 
сприяє залученню кожної особистості в 
різноманітні історико-культурні, національ-
ні та соціально-психологічні зв'язки, ство-
рення ціннісних критеріїв в їх духовних і мо-
ральних пошуках. Залучення до музичного 
мистецтва як важливої складової частини 
художньо-естетичного виховання розвиває 
емоційну сферу молоді, її фантазію, уяву, 
образне мислення, здатність до співтвор-
чості та співпереживання і, таким чином, 
служить формуванню загальної культури, 
оскільки, за словами В. Сухомлинського, 
«духовно багата, морально яскрава, інте-
лектуально самобутня особистість здатна 
і у вихованців своїх поважати і виховува-
ти особистість. Безликість же знеособлює 
і вихованців, сіє навколо себе убогість».  
Педагог-музикант повинен бути професій-
но освічений, ерудований в області худож-
ньої літератури, поезії, живописі, бо тільки 
в цьому випадку він спроможний естетично 
виховувати своїх учнів, за словами С. Фей-
нберга, який зазначає, що хорошим музи-
кантом є лише той, чий внутрішній світ ба-
гатий і цікавий [9, с. 30].

Великі резерви підвищення ефективнос-
ті формування художньо-образного мис-
лення вчителя музичного мистецтва міс-
тять заняття в класі основного музичного 
інструменту в педагогічному ВНЗ. Реалі-
зація головної методологічної установки – 
навчання грі на фортепіано і виховання му-
зиканта педагогічної професії, становить 
один з перспективних напрямків фортепі-
анно-педагогічної діяльності, в яких зосе-
реджені значні резерви вдосконалення та 
оптимізації навчального процесу. Володін-

ня фортепіано – важливий елемент профе-
сіоналізму вчителя музичного мистецтва, 
показник рівня його загального музичного 
розвитку. Виконавська підготовка в класі 
фортепіано служить засобом активізації і 
стимулювання процесу формування влас-
ного художньо-образного мислення і, як 
наслідок, інтерпретації музичних творів.

Розширення уявлень студентів про сти-
льові, образні особливості музичних творів, 
особливості їх інтерпретації і виконавські 
засоби в класі фортепіано є основополож-
ною базою для розвитку художньо-образ-
ного мислення майбутніх вчителів музично-
го мистецтва.

Абсолютний пріоритет знань, їхня соці-
альна значимість у житті окремої людини і 
всього суспільства, культура праці, високий 
професіоналізм діяльності – основні показ-
ники культури суспільства, його морально-
сті. Нова концепція вищої освіти в Україні 
перенесла акцент з вузько професійного 
підходу в підготовці кадрів на особистість 
того, хто навчається з урахуванням її різ-
номанітних якостей та ролей в суспільстві.

Багатоплановість професійної діяльно-
сті педагогів-музикантів зумовлює потребу 
у фахівцях музичного профілю, що володі-
ють високим професіоналізмом, зокрема, 
вмінням донести до слухача художньо-об-
разний зміст музичного твору у власному 
виконанні, що дає додаткові можливості 
для розширення професійної діяльності ви-
кладача і, отже, для розвитку образно-емо-
ційної сфери учнів та студентів [13].

Втілення художньо-образного задуму 
твору здійснюється на основі виникнен-
ня потреби творити, обмірковувати, реа-
лізувати і зіставляти результати творчості 
з художніми завданнями. Збагачення му-
зичного мистецтва на основі конкретної 
навчальної діяльності майбутнього педаго-
га-музиканта є важливим завданням у роз-
витку його інтелектуального потенціалу.

Художньо-образне мислення дозволяє 
проникати в надра музично-педагогічно-
го та виконавського процесу, аналізувати 
свою діяльність, передбачити результати 
своєї роботи, а також створювати власні 
оригінальні інтерпретації музичних творів. 
Це здатність музиканта розглянути будь-
яку проблему або ситуацію під кутом зору 
своєї професії. Художньо-образне мислен-
ня педагога-музиканта має бути орієнто-
ване таким чином, щоб він міг оцінювати 
зі своїх професійних позицій практично 
будь-яке явище у сфері своєї діяльності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Постійне придбання нових знань, умін-
ня застосовувати їх на практиці, залучен-
ня основних розумових процесів – усе це 
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ефективно сприяє формуванню худож-
ньо-образного мислення майбутніх учите-
лів музичного мистецтва. Таким чином, од-
ним із провідних напрямків у професійній 
музичній освіті стало формування худож-
ньо-образного мислення, інтелектуальних 
якостей, як у процесі оволодіння музичним 
матеріалом, так і в процесі поповнення за-
гальної ерудиції, що вважається неодмін-
ною умовою професійного зростання.
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Зозуляк-Случик Р.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У статті зроблено спробу виокремити цілі розвитку фахівців соціальної сфери в університетах. 
Проаналізовано ключові завдання формування професійної етики майбутніх соціальних працівників, 
а саме: забезпечення набуття теоретичних знань із професійної етики; сприяння формуванню та за-
кріпленню поведінкових моральних якостей; створення сприятливих умов для формування здатності 
студентів до морально-етичної рефлексії.

Автором зазначено, що метою формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної робо-
ти в університетах виступає професійно-етична компетентність, що зумовлює особистий професійний 
стиль, соціально-професійну зрілість і мотивацію до самовдосконалення.

Ключові слова: ціль, завдання, педагогічна система, соціальний працівник, соціальна робота, про-
фесійна етика, університет. 

В статье предпринята попытка выделить цели развития специалистов социальной сферы в универ-
ситетах. Проанализированы ключевые задачи формирования профессиональной этики будущих соци-
альных работников, а именно: обеспечение приобретения теоретических знаний по профессиональной 
этике; содействие формированию и закреплению моральных качеств; создание благоприятных условий 
для формирования способности студентов к морально-этической рефлексии.

Автором отмечено, что целью формирования профессиональной этики будущих специалистов соци-
альной работы в университетах выступает профессионально-этическая компетентность, что приводит 
к формированию личного профессионального стиля, социально-профессиональной зрелости и мотива-
ции к самосовершенствованию.

Ключевые слова: цель, задачи, педагогическая система, социальный работник, социальная работа, 
профессиональная этика, университет.



138 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 3. 2018

Zozuliak-Sluchik R.V. PURPOSES AND OBJECTIVES OF FORMATION OF PROFESSIONAL  
ETHICS OF FUTURE SOCIAL WORKERS AT UNIVERSITIES

In the article the author attempts to distinguish the goals of development of specialists in the social sphere 
at universities. The key tasks of forming the professional ethics of future social workers are analyzed, namely: 
ensuring the acquisition of theoretical knowledge on professional ethics; assistance in the formation and con-
solidation of behavioral moral qualities; creation of favorable conditions for formation of students' ability to 
moral and ethical reflection.

The author states that the purpose of forming professional ethics of future specialists in social work at 
universities is professional and ethical competence, which determines personal professional style, social-pro-
fessional maturity and motivation to self-improvement.

Key words: purpose, objective, pedagogical system, social worker, social work, professional ethics,  
university.

Постановка проблеми. Теперішній стан 
розвитку українського суспільства висуває 
вимогу формування фахівця-професіонала, 
котрий не задовольняється лише засвоєн-
ням у процесі професійної підготовки пев-
них знань і умінь, а потребує використання 
об’єктивно існуючих можливостей задля 
досягнення більш високих результатів у по-
дальшій діяльності та саморозвитку. 

Водночас вивчення підходів сучасних на-
уковців до формування фахівців у ВНЗ пе-
реконує, що особливістю даного процесу є 
відсутність єдиного підходу до усталеного 
вирішення окресленої проблеми. Однак 
досвід підготовки соціальних працівників 
переноситься з інших галузей наук. І це не 
слід розглядати як недолік системи вищої 
освіти, оскільки така підготовка свідчить 
про мультидисциплінарну сторону навчан-
ня фахівців, що часто не має шаблонів, а є 
компіляцією різних дисциплін. 

За таких умов спільною виступає стан-
дартна ціннісна підготовка соціальних 
працівників. Адже університет, що готує 
майбутніх фахівців з даного напряму, має 
однаково викладати студентам цінності 
професії, етичні стандарти, місію, що ста-
новить базові знання, без яких вони не 
зможуть відбутися як компетентні професі-
онали [1, с. 131].

Отож, соціальний працівник повинен 
уміти компетентно підходити до виконання 
професійних завдань. Він має перебувати 
в постійному творчому пошуку, що дозво-
лить йому швидше досягти більш високого 
рівня професіоналізму. Разом із тим фор-
мування особистості майбутнього фахівця 
на морально-гуманній основі значно актуа-
лізується у становленні змісту сучасної ви-
щої освіти. Звідси першочергово перед ви-
кладачами університетів постає проблема 
пошуку ефективних форм, змісту навчання, 
що базуються на морально-етичних заса-
дах формування відповідних компетентно-
стей у молоді, особливо тієї, котра навча-
ється на спеціальності «Соціальна робота». 
Саме такій категорії працівників доводить-
ся здійснювати соціальну роботу з різними 

вразливими групами клієнтів. Як переко-
нують дослідження, соціальна робота біль-
шою мірою, ніж інші професії, спрямована 
на етичний вимір, етичну поведінку її пред-
ставників. Тому невипадково чинниками 
регуляції людської поведінки виступають 
суспільна мораль, індивідуальний етичний 
контроль, чим і повинні керуватись у своїй 
професійній діяльності працівники соціаль-
ної сфери [2, с. 63].

Разом із тим, як показують наші спосте-
реження, не лише більшість випускників 
університетів, а й соціальних працівників, 
незалежно від їхньої сфери діяльності, ста-
жу та віку, практично не готові до здійснен-
ня своєї професійної праці. Зокрема, вони 
часто стикаються з моральними дилемами 
у виконанні обов’язків. Можемо зазначи-
ти, що часом спостерігається відсутність 
готовності до необхідного для сучасного 
соціуму творчого переосмислення влас-
ної діяльності та зміщення акцентів у мо-
рально-етичну площину задля підвищення 
якості професійній діяльності відповідно до 
потреб сьогодення. Причини означеної си-
туації зумовлені несформованістю необхід-
них компетентностей та досвіду майбутніх 
соціальних працівників, що пояснюється 
усталеною практикою професійної підго-
товки в університетах. Означене, на думку 
дослідників, пов’язане з тим, що підготовка 
соціальних працівників на сучасному етапі 
перебуває на етапі свого становлення, що 
вимагає оновлення та корегування страте-
гічних і тактичних завдань з урахуванням 
запитів суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. До висвітлення різноаспектних 
питань професійної підготовки студентів 
даної спеціальності зверталися науковці 
О. Біла, Р. Вайнола, С. Грищенко, О. Гурен-
ко, А. Капська, О. Карпенко, А. Конончук, 
І. Мельничук, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Хар-
ченко та інші. 

Перед тим, як розкрити цілі та конкре-
тизувати завдання професійної етики май-
бутніх фахівців, ми звернулися до розгляду 
міжнародних документів, що визначають 
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пріоритети світової політики у сфері вищої 
освіти. 

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня полягає у виокремленні цілей та аналізі 
завдань педагогічної системи університе-
тів, що зумовлює формування професійної 
етики майбутніх соціальних працівників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нам вдалось відстежити вплив 
Болонського процесу на реформування та 
можливі стратегічні напрями модернізації 
діяльності університетів в етичній площи-
ні. Зокрема, зупинимося на Бухарестській 
декларації з етичних цінностей та принци-
пів вищої освіти в Європейському регіоні, 
в якій зазначено, що етика вищої школи, 
система професійних цінностей, мораль-
них норм зумовлюють принципи взаємо-
дії, що закладені в основі саморегуляції 
академічної корпорації [3]; Довіднику прав 
та обов’язків студента (Guide to Student 
Rights & Responsibilities) [4], що унормовує 
стосунки університету зі своїми студента-
ми. Останній складається з Кодексу пове-
дінки тих, хто навчається (Code of Student 
Conduct) та Кодексу академічної чесності 
[5]. Виходячи з останніх, ми маємо можли-
вість розглянути випадки порушення ака-
демічної етики в університеті, підтримати 
освітні ініціативи [6, с. 67].

В означеному контексті доцільним буде 
твердження про те, що система вищої осві-
ти є однією з пріоритетних галузей соціаль-
ного життя та може стати надійним соці-
ально-стабілізуючим чинником розвитку 
українського суспільства. Тут суголосними 
є і погляди науковця А. Капської [7, с. 29].

На нашу думку, професійна етика со-
ціального працівника відображає єдність 
процесу створення професійно-етичних 
цінностей і їх засвоєння. Остання репре-
зентує систему професійно-етичних яко-
стей і моральних норм, що є регулятором 
фахових стосунків.

Нам вдалось виокремити рівні прояву 
моральних регуляторів у професійних вза-
єминах: зовнішня етична культура поведін-
ки, що спостерігається, наприклад, у люд-
ській ввічливості, тактовності, і глибоке 
внутрішнє розуміння моральних категорій 
та уявлень, які переходять у переконання: 
уявлення про добро і зло, професійний 
обов’язок. Водночас А. Капська наголошує, 
що гуманістичні цінності, альтруїстичний 
імператив є цілеспрямовувальними в сис-
темі вартісностей соціального працівника 
[8, с. 253].

Означене вище логічно підводить нас 
до опису педагогічної системи формування 
професійної етики майбутніх фахівців соці-
альної роботи в університетах, окреслення 

мети як ключового компонента будь-якої 
діяльності. При цьому хочемо зазначити, 
що мета як системотворний фактор педа-
гогічної системи полягає в забезпеченні 
сприятливих умов для відновлення соці-
ально-позитивного досвіду наркозалежних, 
повернення їх до повноцінної життєдіяль-
ності як у середовищі ресоціалізації, так і 
поза його межами через потенціал соці-
ально-педагогічної роботи. Сформулювати 
мету досліджуваної системи нам допомо-
жуть принципи цілепокладання, закладені 
у працях В. Сластьоніна. [9, с. 41–42].

Аналіз науково-педагогічної та соціаль-
ної літератури засвідчує, що до окреслення 
мети формування професійної етики май-
бутніх соціальних працівників можна підійти 
різноаспектно, а саме як до: сформованості 
сукупності професійних та етичних знань і 
вмінь, що забезпечують можливість фа-
хової діяльності та набуваються у процесі 
теоретичного і практичного навчання в уні-
верситеті; формування особистісно-про-
фесійних важливих якостей, необхідних для 
успішного функціонування в системі міжо-
собистісних взаємин, результатом чого є 
професійна компетентність соціальних пра-
цівників; результату оволодіння цінностями 
соціальної роботи, професійно-етичними 
необхідними знаннями, вміннями й нави-
чками, що є ознакою готовності до профе-
сійної діяльності [10]. 

Отже, мету формування професійної 
етики майбутніх фахівців соціальної робо-
ти в університеті окреслимо як професій-
но-етичну компетентність, що зумовлює 
особистий професійний стиль, соціаль-
но-професійну зрілість і мотивацію до са-
мовдосконалення. Компонентами ж профе-
сійно-етичної компетентності виступають 
моральні професійно-значущі особистісні 
риси фахівця, що становлять його гуманіс-
тичну систему світогляду та переконань і 
належать до певних груп. До останніх мо-
жемо віднести: морально-гуманістичні яко-
сті, що включають емпатійність, відкритість, 
допитливість, доброту, гуманізм, альтруїзм, 
сумлінність, чуйність, порядність, дисци-
плінованість, відповідальність, терпимість, 
толерантність, обов’язок, справедливість, 
ввічливість, честь і гідність; психолого-пе-
дагогічні якості – комунікабельність, візу-
альність, уміння залагоджувати та попе-
реджати конфлікти; психологічні – стійкий 
психічний стан, що означає позитивне 
мислення, наполегливість, рішучість; пси-
хоаналітичні якості, а саме витримка та 
самовладання, самооцінка, саморегуляція, 
готовність працювати в умовах професій-
ного стресу і конфліктних ситуацій, уміння 
приймати рішення в етично складних ситуа-
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ціях професійної діяльності, стресостійкість 
[11, с. 69; 12, с. 123]. Усе це пояснюється 
тим, що підґрунтям професійної етики соці-
альних працівників служить спрямованість 
на задоволення людських потреб, пова-
га до людини, її професії, стилю і спосо-
бу життя, необхідність надати їй допомогу, 
змінити кризову життєву ситуацію.

Провідною ознакою професійної готов-
ності фахівців даного напряму є здатність 
розв’язувати складні завдання та відпові-
дати на виробничі виклики у сфері соціаль-
ної роботи. У процесі навчання і практичної 
підготовки студенти набувають ґрунтовних 
знань й умінь стосовно вирішення неперед-
бачуваних питань морально-етичного змісту 
в професійної діяльності. Провівши пара-
лель з розвідкою науковця Б. Без’язичного, 
хочемо наголосити, що означені вище риси 
зумовлюють необхідність опанування май-
бутнім фахівцем соціальної роботи групою 
вмінь, формують зміст професійно-етичних 
компетентностей соціального працівника, 
а саме такі з них, як: інтелектуально-логіч-
ні; комунікативно-емпатійні; конструктив-
но-організаторські; регулятивно-вольові; 
рефлексивно-етичні; етико-методичні.

Окреслимо їхню сутність: 
1. Інтелектуально-логічні вміння перед-

бачають уміння критично аналізувати, зі-
ставляти й порівнювати факти та явища, що 
відбуваються в соціальній сфері та соціаль-
ній роботі, давати їм оцінку з етичних пози-
цій, аргументувати своє ставлення до них.

2. Комунікативно-емпатійні вміння оз-
начають взаємодію з людьми, тактовність 
у висловленні своєї думки й уміння слуха-
ти співрозмовника, толерантність у став-
ленні до позиції опонента та попереджен-
ня й розв’язання конфліктів; емпатійність 
до оточуючих, співпереживання з ними.

3. Конструктивно-організаторські вміння 
допомагають виконувати справу, доручен-
ня в певній послідовності, виявляти ініціа-
тиву й організовувати корисну діяльність, 
виконувати завдання у визначений термін, 
обґрунтовувати необхідність і передбачати 
наслідки своїх дій і вчинків.

4. Регулятивно-вольові вміння: спрямо-
вані на гальмування негативних емоцій, 
саморегуляцію, самовладання, прийнят-
тя самостійних рішень, відповідальність 
за результат, вияв альтруїзму у своїй робо-
ті, мобілізацію внутрішніх можливостей під 
час виконання доручення, визнання влас-
них помилок.

5. Рефлексивно-етичні вміння ґрунтують-
ся на аналізі основ власної діяльності (цін-
нісні, світоглядні, професійно-позиційні) 
відповідно до норм загальної етики та де-
онтології; прогнозуванні наслідків своїх дій.

6. Етико-методичні вміння допомагають 
переломлювати набуті знання із загальних 
і фахових дисциплін крізь призму етики 
соціального працівника задля виявлення 
правильної професійно-моральної позиції 
в різних ситуаціях професійної діяльності; 
взаємодіяти із суб’єктами виробничого 
процесу згідно з етичними нормами; аргу-
ментовано доводити моральність або амо-
ральність дій і вчинків клієнтів; здійснювати 
рефлективний супровід професійної діяль-
ності [13, с. 108–109].

Ми вбачаємо необхідність конкретизува-
ти мету досліджуваної системи в завдан-
нях, оскільки це дозволить нам визначити 
змістово-семантичні і структурно-логічні 
параметри мети формування професій-
ної етики майбутніх соціальних працівників 
в університетах.

Зокрема, із завдань ми визначили такі:
– забезпечення набуття теоретичних 

знань із професійної етики; 
– сприяння формуванню та закріпленню 

поведінкових моральних якостей, а саме: 
професійного такту, навичок моральної 
поведінки, здатності діяти в ситуаціях мо-
рального вибору, морального досвіду; 

– створення сприятливих умов для фор-
мування здатності студентів до мораль-
но-етичної рефлексії та саморефлексії, 
самооцінки, самокритичності, морального 
самовдосконалення.

У першому завданні відзначимо те, що: 
1) зміст професійної підготовки студентів 
спеціальності «Соціальна робота» має бути 
спрямований на формування професійних 
знань; 2) особливості набуття теоретичних 
знань із професійної етики деталізуємо че-
рез зміст дисциплін і технології навчання.

Стосовно другого завдання, базою його 
виконання слугує виробнича практика, зо-
крема волонтерська, що сприяє розвитку 
та закріпленню окреслених якостей.

Щодо третього завдання, то побудо-
ва індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку як засобу формування професій-
но-етичної компетентності спонукає май-
бутніх соціальних працівників до мораль-
но-етичної рефлексії та саморефлексії, 
моральної самооцінки, самокритичності, 
морального самовдосконалення.

Слід наголосити, що завдання в педаго-
гічній системі конкретизують мету форму-
вання професійної етики. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, з окресленого вище до-
ходимо висновку, що розробка мети педа-
гогічної системи формування професійної 
етики майбутніх соціальних працівників 
в університетах послужить основою для 
виокремлення її змісту та технологій. 
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У статті розглянуто питання, що пов’язане з формуванням комунікативної компетентності та засто-
суванням медичної риторики у підготовці майбутніх педіатрів. Акцентовано увагу на комунікативній 
компетентності майбутніх педіатрів та розкрита її структура з урахуванням інтер- та інтрапрофесійної 
комунікації. Позначена роль медичної риторики у лікувальній і профілактичній роботі лікаря, у поста-
новці діагнозу та веденні пацієнта, у спілкуванні з пацієнтами, колегами по роботі.

Ключові слова: комунікативна компетентність, педіатр, медична риторика.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием коммуникативной компетенции  
и применением медицинской риторики в подготовке будущих педиатров. Акцентировано внимание  
на коммуникативной компетентности будущих педиатров и раскрыта ее структура с учетом интер-  
и интрапрофессиональной коммуникации. Обозначена роль медицинской риторики в лечебной и про-
филактической работе врача, в постановке диагноза и ведении пациента, в общении с пациентами, 
коллегами по работе.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, педиатр, медицинская риторика.

Karpova M.Ye. ANALYSIS OF SCIENTISTS' VIEWS ON PREPARATION OF FUTURE PEDIATRANS
The article deals with the question of the formation of communicative competence and the use of medical 

rhetoric in the training of future pediatricians. Attention is focused on the communicative competence of future 
pediatricians and its structure is disclosed taking into account inter– and intra-professional communication. 
The role of medical rhetoric in the medical and preventive work of a doctor, in the diagnosis and management 
of a patient, in communication with patients, colleagues in work is indicated.

Key words: communicative competence, pediatrician, medical rhetoric.
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Постановка проблеми. Впроваджен-
ня у медичну сферу передових технологій, 
широке використання новітньої техніки 
для діагностики та лікування, а так само 
застосування ефективного управління ме-
дичними закладами постійно потребують 
обліку особистісних факторів, як у процесі 
професійної підготовки, так і протягом всі-
єї професійної діяльності майбутнього лі-
каря. Багатьма дослідниками формування 
та становлення суб’єкта праці розгляда-
ється як процес, що складається з сукуп-
ності знань, практичних навичок, з одного 
боку, і професійно значущих особистісних 
психологічних якостей, з іншого. Першій 
з названих складових традиційно приділя-
ється значна увага, підтвердженням чого 
останнім часом стала реалізація у країні 
концепції безперервної медичної освіти, 
проте проблема методології психологіч-
ного супроводу особистості лікаря на всіх 
етапах його професійного розвитку розро-
блена, на жаль, слабо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Професійна комунікація фахівців 
різних спеціальностей ретельно вивча-
лась багатьма дослідниками (Л. Дідух, 
Ю. Дроб’язко, Т. Єжижанська, О. Каверіна, 
О. Краєвська, М. Тимофієва та ін.). Профе-
сійно-комунікативна підготовка та культура 
мовлення майбутніх медичних працівників 
була відтворена у роботах Л. Богданової, 
М. Лісового, Н. Литвиненка, І. Мельничу-
ка, С. Поплавської та ін. Однак у наукових 
дослідженнях явно недостатнє методичне 
забезпечення професійної комунікативної 
підготовки майбутніх педіатрів з урахуван-
ням специфіки їх подальшої професійної 
діяльності та відсутність ефективних мето-
дик зазначеного процесу.

Постановка завдання. Метою даної 
статті є аналіз поглядів науковців щодо 
формування професійної комунікаційної 
компетенції та застосування медичної ри-
торики у підготовці майбутніх педіатрів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Комунікативна культура – це по-
єднання спеціальних знань комунікації, 
навичок і умінь, завдяки яким людина за-
побігає виникненню психологічних трудно-
щів. Формування комунікативної культури 
включає не тільки знання і вміння володін-
ня мовою, а й дотримання соціальних норм 
мовного спілкування, правил мовної пове-
дінки [1, с. 22-24]. Комунікативна культура 
має особливе значення для фахівців лінг-
воінтенсивних сфер діяльності, до числа 
яких належить і педіатрія, оскільки у взає-
мовідносинах між лікарем і батьками дити-
ни виникає комунікативний простір. Якщо 
відносини у цьому просторі збудовані у по-

зитивному ключі, відбувається виражений 
терапевтичний ефект. 

У педіатрії взаємини лікаря та пацієнта 
мають особливе значення, пов’язане з пси-
хічним розвитком дитини [2, с. 312-315]. 
Перше безпечне середовище для малюка 
створюють батьки та медичні працівни-
ки. Якщо у батьків і медичних працівників 
є психологічні проблеми, то вони можуть 
перешкоджати формуванню такого безпеч-
ного середовища для людини, яка розви-
вається. Іноді діти бояться лікарів у «білих 
халатах» лише тому, що останні асоціюють-
ся з болем, страхом та іншими негатив-
ними почуттями, що може несприятливо 
впливати на психіку дитини. Слід зазначи-
ти, що від уміння лікаря-педіатра, від його 
комунікативних навичок залежить ефектив-
ність лікування. Але, на нашу думку, внас-
лідок дефіциту різноманітних можливостей 
професійного спілкування з колегами у за-
лежності від специфіки роботи психологіч-
ні проблеми виникають і у лікаря-педіатра. 
Серед таких проблем слід зазначити: роз-
чарування, невпевненість, соціальна апа-
тія, або, навпаки, самовпевненість, зни-
ження самокритики та ін., що, безумовно, 
може привести до емоційного вигоряння. 
У зв’язку з цим внесення нової інформації 
про вдосконалення комунікативної культу-
ри є способом впорядкувати, підвищити 
організованість лікарської діяльності.

Отже, лікар володіє комунікативною 
культурою, якщо володіє професійними ко-
мунікативними вміннями, тобто практичні 
та комунікативні навички лікаря тісно пере-
плітаються.

На думку Л.М. Васильєвої [3, с. 172-176]:
1. Комунікативна компетентність лікаря 

розуміється як багаторівнева інтегральна 
якість особистості (сукупність когнітивних, 
емоційних і поведінкових особливостей), 
що опосередковує лікарську професійну 
діяльність, спрямовану на встановлення, 
підтримку і розвиток ефективних контактів 
з пацієнтами та іншими учасниками ліку-
вально-профілактичного процесу.

2. Професійна комунікативна компетент-
ність формується на основі загальної кому-
нікативної компетентності особистості.

3. Структура комунікативної компетент-
ності лікаря має три рівні: технічний (опе-
раційний, інструментальний), що включає 
два підрівні (загальних і професійних ко-
мунікативних умінь і навичок); змістовний і 
ціннісний (базовий).

Операційний рівень (технічний) скла-
дається з: володіння комунікативними 
вміннями та навичками, що забезпечують 
управління ходом процесу спілкування, 
ефективного впливу на партнерів по спілку-
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ванню, а також оптимальній його саморегу-
ляції. На змістовному рівні здійснюється пе-
реклад лікарських завдань у комунікативні, 
побудова програм і тактичних планів спіл-
кування. Базовий рівень (ціннісний) скла-
дається з: особистісних якостей лікаря (со-
ціальні та природні, установки), ціннісних 
орієнтацій, мотивів у комунікативній сфері. 
Комунікативна компетентність лікаря трак-
тується як інтегральна якість особистості 
(сукупність когнітивних, емоційних і пове-
дінкових особливостей), що опосередковує 
лікарську професійну діяльність, спрямова-
ну на встановлення, підтримку і розвиток 
ефективних контактів з пацієнтами та інши-
ми учасниками лікувально-профілактично-
го процесу, що має трирівневу структуру. 
Емпірично доводиться, що ступінь вираже-
ності комунікативної компетентності опо-
середковується лікарською спеціальністю і 
різниться на змістовному і технічному рівні: 
у майбутніх лікарів спеціальності «педіа-
трія» вона вища, ніж у представників спеці-
альності «лікувальна справа». З точки зору 
автора, цей факт пояснюється особливос-
тями діяльності лікаря-педіатра, зокрема, 
тим, що діада «лікар-хворий» у педіатрич-
ній практиці трансформується у тріаду «лі-
кар-родич-хворий».

Аналіз численних літературних джерел 
дає підстави для того, щоб як необхідні і 
достатні компоненти, з яких складаються 
основні комунікативні установки та орієн-
тації особистості, запропонувати наступні: 
емпатія, прийняття, відкритість [4]. Най-
більш істотним і важливим показником ба-
зового рівня є емпатія, яка у комунікативної 
діяльності сприяє збалансованості міжосо-
бистісних відносин, робить поведінку лю-
дини соціально зумовленою.

У професійній комунікації дослідники 
виокремлюють як самостійні складові інтра-
професійну та інтерпрофесійну комунікації. 
Інтрапрофесійна комунікація здійснюєть-
ся всередині певної соціально-професійної 
спільноти. Так, інтрапрофесійна медична ко-
мунікація охоплює одно-дисциплінарні («пси-
хіатр – психіатр», «окуліст – окуліст» тощо) 
та різно-дисциплінарні гілки (модель «лі-
кар-офтальмолог – лікар-патологоанатом», 
«лікар – провізор», «лікар-рентгенолог – лі-
кар-онколог» тощо), а також, передбачає 
спілкування між фахівцями різної кваліфікації 
(модель «лікар – медсестра», «лікар – фельд-
шер», «лікар-гінеколог – акушерка», «лікар – 
санітар» тощо), міжперсональну (розмова 
медичних працівників, усна інструкція з екс-
плуатації медичного приладу) і публічну ко-
мунікацію (лекція на медичну тему) [4, с. 46].

Цікавим для нас стало дослідження 
Л. Алексєєвої «Особистісні особливості та 

комунікативний потенціал медичного персо-
налу в амбулаторній педіатрії» [5, c. 20], в 
якому автор робить ряд важливих висновків:

1) комунікативний потенціал лікаря, який 
складається з комунікативної установки та 
комунікативної толерантності, в основному 
і визначає характер спілкування між ліка-
рем і пацієнтом;

2) на незадоволеність пацієнта якістю 
медичної допомоги впливає дисгармоній-
но сформований комунікативний потенціал  
лікаря;

3) комунікативний потенціал є похідне 
від особистісних особливостей лікаря, але 
більшою мірою від отриманої освіти й осо-
бливостей професійної діяльності.

Таким чином, сьогодні у науковому се-
редовищі йде пошук чинників, що сприяють 
кращому розумінню специфіки комунікації 
у медичній сфері, комунікативної компе-
тентності медичного працівника та її мов-
ної складової. Дана проблема може вирі-
шуватися завдяки застосуванню медичної 
риторики.

Саме у риториці знайдеться місце для 
формування раціонального мислення, 
смислових моделей, за якими людина «ду-
має», осмислюючи навколишній світ; саме 
у риториці існує розділ, що допомагає роз-
вивати образне мислення, а у медицині до-
сить широко використовується метафора, 
що дозволяє яскравіше передати сутність 
патологічного процесу, більш точно наз-
вати симптом та синдром. Слід зазначити, 
що риторика поєднує вміння та навички лі-
каря у лікувальній, профілактичній роботі, 
при постановці діагнозу та процесі ведення 
пацієнта, при оформленні документації та 
при розмові з пацієнтами, з родичами па-
цієнтів, з колегами та підлеглими у ситуації 
монологу та діалогу, а також етико-деонто-
логічну складову [6, с. 13].

Цікавою для нас виявилась думка 
О. Гринько [7, с. 299-301], яка представила 
структуру медичної риторики:

Розділ I. Класичний риторичний канон 
як база формування мовної та мисленнєвої 
культури лікаря.

1. Сутність і склад класичного риторич-
ного канону. Інвенція. Диспозиція. Елоку-
ція. Ораторія.

2. Інвенція. Топіка. Основні топи, смис-
лові моделі, що забезпечують розумову 
обробку дійсності (род-вид, ціле-частини, 
властивості, визначення, причина-наслідок, 
зіставлення-порівняння і протиставлення, 
обставина, свідоцтво, приклад, ім’я).

3. Диспозиція. Сутність, властивості та 
будова риторичного тексту. Основні типи 
мовлення текстів (розповідь, опис, мірку-
вання), їх специфіка та композиція.
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4. Елокуція. Зображально-виражальні 
засоби мови: фігури думки та фігуральний 
вислів, стежки, стійкі вирази. Найбільш по-
пулярні види фігур і тропів, правила їх по-
будови та застосування.

5. Ораторія. Види промов (інформує, ар-
гументує – переконує), цілі, завдання, пра-
вила побудови, мовне оформлення. Про-
голошення промови. Психологічні вміння 
оратора. Комунікативна культура оратора. 
Комунікативні якості мови (правильність, 
чистота, багатство, точність, логічність, 
образність, виразність, доречність, до-
ступність, дієвість), вплив на ефективність 
спілкування оратора та аудиторії. Якості 
ораторського голосу. Техніка мовлення. 
Невербальні засоби комунікації (інтонація, 
жести, міміка, погляд, поза).

Розділ II. Спілкування у повсякденній та 
професійній діяльності лікаря.

1. Діалог як форма спілкування. Загальні 
закономірності мовного спілкування. 

2. Мовний етикет. Загальнокультур-
ний мовний етикет. Етико-деонтологічна 
основа спілкування лікаря. Мовний етикет 
у професійному медичному середовищі.

3. Риторика бесіди. Сутність, види (з до-
бре знайомими людьми, з незнайомими 
людьми, ділова, тобто професійна, і за-
стільна). Структура бесіди. Дві стратегії бе-
сіди та два типи співрозмовників (закрито-
го і відкритого типу). Непродуктивні моделі 
бесіди у повсякденному спілкуванні.

4. Види діалогічного спілкування у про-
фесійному медичному середовищі. Профе-
сійна розмова у медичному середовищі, її 
види, зміст і структура різних видів у ситу-
аціях інтрапрофесійній та інтерпрофесійній 
комунікації.

5. Стратегії та тактики медичного дис-
курсу, характерні для спілкування лікаря і 
пацієнта, виділені на основі різних стадій 
лікувального процесу (діагностична, лікує, 
що рекомендує стратегії; тактики переко-
нання, створення довготривалих планів, 
самопрезентації, пояснення, формування 
ходу думок, умовчання, оцінки та інші).

6. Риторика спору. Суперечка: види, 
стратегії, тактики, правила. Дискусія, як 
вид спору, дискусія у науковому та профе-
сійному медичному середовищі.

Слід зазначити, що запропоновані зміст і 
структура професійної приватної медичної 
риторики відіграють велику роль для про-
фесійної підготовки лікаря.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Проведений аналіз наукових розро-
бок стосовно впровадження у підготовку 
майбутніх педіатрів елементів професійної 
медичної комунікації та риторики дає чітке 
розуміння застосування цих навичок у по-
дальшій професійній діяльності фахівців. 
Наші наукові розвідки стануть основою для 
розвитку комунікативної компетенції педіа-
трів за допомогою діалого-дискусійних тех-
нологій та фасілітативних технік. Отрима-
ний матеріал буде складовою тренінгового 
курсу для педіатрів на рівні субординатури 
та інтернатури.
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У статті зроблено спробу висвітлити теоретичні аспекти професійної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі майбутнього вчителя фізичної культури, становлення його особистості, розвитку загаль-
ної і професійної педагогічної культури, професійних компетенцій, що виступають передумовою ефек-
тивної професійної діяльності з позицій Концепції «Нова українська школа». Обґрунтовано сутність 
поняття «підготовка фахівця з фізичної культури», висвітлено сукупність властивостей і характеристик 
(знання, уміння, навички, особистісні якості, здібності, комунікативні та інші якості), що визначають 
його як фахівця вищезазначеної професії та спеціальності.

Ключові слова: підготовка, учитель, фізична культура, фахівець, спеціаліст, професійні функції.

В статье сделана попытка осветить теоретические аспекты профессиональной подготовки в вузе бу-
дущего учителя физической культуры, становления его личности, развития общей и профессиональной 
педагогической культуры, профессиональных компетенций, которые выступают предпосылкой эффек-
тивной профессиональной деятельности с позиций Концепции «Новая украинская школа». Обосновано 
сущность понятия «подготовка специалиста по физической культуре», освещено совокупность свойств 
и характеристик (знания, умения, навыки, личностные качества, способности, коммуникативные и дру-
гие качества), определяющих его как специалиста вышеупомянутой профессии и специальности.

Ключевые слова: подготовка, учитель, физическая культура, специалист, профессиональные функ-
ции.

Kashuba A.A., Kovalskyi V.V., Vakoliuk A.M. FEATURES OF PREPARATION OF FUTURE FACUL-
TIES OF PHYSICAL CULTURE IN MODERN CONDITIONS

The article highlights the theoretical aspects of the professional training of future physical education in-
structors of a higher educational establishment, the development of their personal qualities, general and pro-
fessional pedagogical culture, as well as the development of professional competencies forming the premises 
for an effective professional activity from the perspective of the Concept of the New Ukrainian School. The 
article includes the definition of the concept of specialist’s training in the field of physical education, and the 
description of number of peculiarities and characteristics (knowledge, skills, personal qualities, abilities, com-
municative and other qualities), which defines them as specialists of the aforementioned profession and field.

Key words: training, instructor, teacher, physical education, specialist, professional functions.

Постановка проблеми. Сучасна кон-
цепція розвитку фізичної культури в Укра-
їні зумовлює необхідність відповідних змін 
у підготовці майбутніх учителів фізичної 
культури в системі вищої педагогічної осві-
ти, тому в останні роки помітно зріс інтерес 
до вивчення ролі і місця фізичної культу-
ри в системі вищої освіти, переглядають-
ся сформовані раніше підходи. Це знахо-
дить висвітлення в змісті нового освітнього 
стандарту, нових навчальних планах і про-
грамах, пошуку шляхів удосконалення про-
фесійної підготовки майбутніх учительських 
кадрів [2, с.103].

Слід зазначити, що одним з основних 
завдань вищого навчального закладу 
(далі – ВНЗ) є забезпечення якості підго-
товки фахівців. Це дає змогу випускникам 
бути затребуваними на ринку праці, от-
римати високооплачувану роботу і досяг-
ти успіхів у професійній діяльності. Якість 
професійної підготовки оцінюється різни-
ми способами: за результатами вхідно-
го, поточного і підсумкового контролю, 
контролю залишкових знань у процесі 
навчання; на основі висновків державної 
екзаменаційної комісії (ДЕК), державної 
атестаційної комісії (ДАК) і відгуків фа-
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хівців тих установ, де студенти проходять 
практику, тощо.

У таких умовах виникає гостра необхід-
ність переосмислення цільових настанов 
професійної підготовки студентів у педа-
гогічних університетах відповідно до адек-
ватних уявлень про професійну діяльність 
студентів – майбутніх учителів фізичної 
культури – і їх соціальної ролі в сучасній 
вищій професійній освіті.

Сьогодні перед освітою постає завдан-
ня формування особистості «як унікальної, 
цілісної, творчої індивідуальності, що праг-
не до максимальної реалізації своїх мож-
ливостей (самоактуалізації), відкрита для 
сприймання нового досвіду, здатна здійс-
нювати свіжий і відповідальний вибір у різ-
номанітних життєвих ситуаціях» [6, с. 245].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивчення проблеми якості профе-
сійної підготовки почалося ще в 50-х рр. 
минулого століття. Професійна підготовка 
розглядалася як певний рівень розвитку 
особи: усвідомлення поставленого завдан-
ня; вироблення плану майбутніх дій; засто-
сування засобів і прийомів діяльності; ре-
гулювання дій відповідно до поставленої 
мети; співставлення отриманих результатів 
із вихідними умовами [15, с. 222].

Проблема професійної підготовки май-
бутнього педагога є досить актуальною в 
теорії та практиці вищої школи. Теоретич-
ні концепції підготовки педагогічних кадрів 
на народознавчій основі закладені в працях 
С. Русової, В. Скуратівського, М. Стельма-
ховича, В. Струманського, В. Сухомлин-
ського та ін.

Дослідження питань професійної підго-
товки майбутніх учителів відбуваються в та-
ких аспектах: фундаментальні положення з 
гуманізації та гуманітаризації освіти та ви-
ховання (Є. Барбіна, С. Гончаренко, М. Єв-
тух, Ю. Мальований, А. Сущенко та ін.); кон-
цептуальні засади педагогіки вищої школи 
(О. Абдуліна, А. Алексюк, І. Бех, Т. Завго-
родня, І. Зязюн, Л. Кондрашова, А. Кузь-
мінський, О. Пєхота та ін.); наукові теорії 
професійної готовності вчителя (А. Капсь-
ка, А. Ліненко, О. Мороз, С. Сисоєва та ін.); 
теорії підготовки вчителя початкових класів 
(О. Біда, І. Бужина, Н. Кічук, Д. Пащенко, 
Л. Хомич та ін.) [4, с. 41].

Теоретичні та методичні засади про-
фесійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури у ВНЗ розглядали ві-
тчизняні вчені Б.А. Ашмарін, Р.П. Карпюк, 
Т.Ю. Круцевич, О.С. Куц, В.Г. Папуша, 
Л.П. Сущенко, Б.М. Шиян та ін.; професій-
ні особливості діяльності вчителя фізичної 
культури – Л.О. Демінська, Л.І. Іванова, 
С.І. Присяжнюк, Л.П. Сущенко, І.С. Якиман-

ська та ін. Про необхідність удосконален-
ня фізичних якостей учнів у роботі вчителя 
фізичної культури зазначають Р.Ф. Ахме-
тов, В.М. Гостіщев, А.В. Сватьєв, Н.В. Бог-
дановська, М.О. Козленко, Г.В. Рощупкін 
та ін.

Проблему модернізації освітнього про-
цесу в галузі фізичної культури вирішують 
на основі різних теоретико-методологічних 
підходів: гуманістичного (М. Бака, 2000; 
М. Булатова, 2008; В. Платонов, 2001; 
В. Бальсевич, 2004; В. Столяров, 2007, 
2010, 2012); особистісно орієнтованого 
(М. Герцик, О. Вацеба, 2001; Л. Сущенко, 
С. Бубка, 2004; М. Зубалій, 2006); аксіо-
логічного (Н. Попеску, 1999; В. Платонов, 
2001; Г. Полікарпова, 2003; В. Лабскір, 
А. Любієв, А. Юшко та ін.). Інноваційні під-
ходи до вдосконалення вищої фізкультур-
ної освіти відображені в роботах В. Плато-
нова (2001, 2008, 2009), О. Вацеби (2001), 
М. Дутчака (2009, 2010, 2012), Ю. Шкребтія 
(2004, 2006), А. Цьося (2005) [1, с. 13].

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня – формування всебічно розвиненої осо-
бистості вчителя фізичної культури, здат-
ного компетентно і професійно вирішувати 
завдання фізичного виховання школярів.

Завдання дослідження:
1. Здійснити ретроспективний аналіз на-

уково-методичної літератури з проблеми 
дослідження.

2. Висвітлити аспекти формування осо-
бистості учителя фізичної культури з пози-
цій Концепції «Нова українська школа».

Методи дослідження – теоретичний ана-
ліз і синтез даних науково-методичної літе-
ратури, порівняння, узагальнення, абстра-
гування, конкретизація.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процес професійної підготовки 
у педагогічному ВНЗ майбутнього учителя 
фізичної культури є становленням його як 
особистості, розвитку загальної і професій-
ної педагогічної культури, компетентності, 
професійних компетенцій, що виступають 
передумовою ефективної майбутньої про-
фесійної діяльності вчителя в ЗОШ. Про-
фесійна готовність майбутнього учителя 
фізичної культури виступає як цілісний стан 
особистості, що виражає якісні характе-
ристики її спрямованості, свідомості, про-
фесійної позиції, іміджу, рівня оволодіння 
професійно-педагогічними діями.

Р.В. Конькова визначає поняття «під-
готовка викладача фізичної культури» як 
складний багатофакторний процес, який 
забезпечує, з одного боку, систему роз-
витку професійних якостей особистості, 
здатності творчого виконання майбутньої 
професійної діяльності, а з іншого – фор-
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мування готовності до майбутньої профе-
сійної діяльності [8, с. 7].

Л.П. Сущенко розуміє поняття «професій-
на підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту» як процес, котрий ха-
рактеризує технологічно обґрунтовані за-
сади ВНЗ країни, щоб надати особистості 
такий рівень професіоналізму, завдяки яко-
му вона стане конкурентоспроможною на 
ринках праці, самостійно організовуватиме 
фізичне виховання різних верств населен-
ня регіону й успішно працюватиме в усіх 
ланках спортивного руху [13, с. 28].

Т.В. Савченко визначила підготовку 
спеціалістів у ВНЗ як процес формування 
у студентів професійних, організаторських 
та інших якостей відповідно до кваліфіка-
ційної характеристики фахівця певної ква-
ліфікації, а якість фахівця – як сукупність 
властивостей, що зумовлюють його здат-
ність до виконання професійних функцій 
згідно з вимогами кваліфікаційної характе-
ристики [11, с. 84].

У своєму дослідженні П.І. Канівець роз-
глядає якість фахівця як об’єктивно існую-
чу сукупність властивостей і характеристик 
(знання, уміння, навички, особистісні яко-
сті, здібності, комунікативні та інші якості), 
що визначає його як фахівця певної профе-
сії та спеціальності й відрізняє його від ін-
ших спеціалістів. Якість підготовки фахівця, 
на думку дослідника, – це сукупність суттє-
вих властивостей і характеристик фахівця, 
рівень яких формується в процесі здійснен-
ня освітньої діяльності й повинен відповіда-
ти вимогам споживачів. Автор виділяє такі 
проблеми підготовки майбутніх фахівців:

1. Проблема невідповідності структури 
знань, умінь у молодих фахівців виробни-
чим вимогам внаслідок розриву раніше 
існуючих системних зв’язків між виробни-
цтвом, наукою й освітою.

2. Проблема оцінки рівня конкуренто-
спроможності підготовки фахівців і вияв-
лення чинників його підвищення.

3. Проблема невідповідності кваліфі-
каційної характеристики фахівця вимогам 
ринку професійної праці, роботодавців. 
Проблема визначення кваліфікаційних ви-
мог ринку праці до фахівців і корегування їх 
кваліфікаційних характеристик.

4. Проблема неадекватності й коректу-
вання вмісту навчального плану, робочих 
програм відповідно до потреб розвитку 
ринку праці та регіону.

5. Проблема формування контингенту 
студентів із мотиваційними установками та 
рівнем професійної придатності, адекват-
ними вимогам вмісту освітньо-професійної 
підготовки, скоректованою відповідно до 
потреб суспільства.

6. Проблема розвитку системи моніто-
рингу та контролю якості підготовки фа-
хівців, що включає: а) систему внутрішньої 
оцінки якості підготовки, а саме методи 
оцінки вхідного, поточного й підсумкового 
контролю якості підготовки фахівців; б) си-
стему зовнішньої оцінки якості підготовки 
фахівців.

7. Проблема вдосконалення навчально-
го процесу в напрямі розвитку конкурент-
них переваг у майбутніх фахівців [5, с. 52].

Особистість учителя, його професійна 
компетентність, соціальна зрілість і духов-
не багатство нині є найбільш значущими 
показниками забезпечення ефективності 
процесу навчання та виховання підроста-
ючого покоління. Якість професійної під-
готовки майбутнього педагога є основним 
критерієм стану і результативності діяльно-
сті національної системи освіти [12, с. 3].

Н.Д. Фролова та Н.В. Чирвина вказу-
ють, що професійна діяльність майбутніх 
учителів фізичної культури спрямована на 
вивчення і вдосконалення фізичних, психіч-
них і функціональних можливостей людини, 
принципів активного і здорового способу 
життя, їх практичну реалізацію засобами 
фізичної культури і спорту, на формування 
особистості, прилучення до загальнолюд-
ських цінностей, цінностей фізичної культу-
ри і спорту [3, с. 96].

О.П. Гришина зазначає, що розвиток 
мотивів, які спонукають майбутніх вчителів 
фізичної культури формувати в учнів потре-
бу у здоровому способі життя, зберігати і 
підтримувати здоров’я, стає відправним 
моментом для оволодіння студентами різ-
них типів наукових знань, реалізація яких 
у практичній педагогічній діяльності спри-
яє формуванню в учнів досвіду здорового 
способу життя [3, с. 42].

У системі підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури з’явилося багато про-
тиріч, серед яких Л.Г. Чернишова виділяє 
такі: товариство не повною мірою задово-
лено результатом і якістю роботи навчаль-
них закладів із підготовки фахівців; багато 
випускників не відповідають своєму стату-
су, не виправдовують соціальних очікувань, 
не можуть вирішити завдання виховання 
фізично і психічно здорового молодого по-
коління. Очевидним стає розрив між сту-
пенем підготовленості майбутніх учителів 
фізичної культури до роботи в нових соці-
ально-економічних умовах і зростаючими 
запитами суспільства, тож реальним стає 
загроза професійної некомпетентності  
[14, с. 95].

Л.І. Лубишева зазначає, що завдання-
ми спеціальної підготовки майбутніх фа-
хівців у сфері фізичної культури і спорту 
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повинні стати: формування мотивації й ін-
тересу студентів до нових ідей та освоєн-
ня передового досвіду; навчання методам 
пошуку і відбору інформації про інновації; 
розвиток здатності перенести інновацій-
ний досвід у власну педагогічну діяльність; 
формування інтересу і здатності до роз-
робки нововведень; навчання основам на-
уково-дослідницької діяльності, організації 
та проведення педагогічного експеримен-
ту; навчання передачі власного інновацій-
ного досвіду [10, с. 166].

З позицій сьогодення ряд науковців 
вказують на недоліки, які існують у сфері 
професійної підготовки майбутніх фахів-
ців у галузі фізичної культури і спорту. Так, 
В.В. Мартиненко та В.С. Курило констату-
ють такі негативні фактори і тенденції:

– відсутність науково-обґрунтованих під-
ходів до розробки програм безперервної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання і спорту;

– недосконалість їхньої розробки, апро-
бації та впровадження на всіх рівнях на-
вчально-виховного процесу;

– нерозробленість наукових і науко-
во-методичних основ діагностики якості 
неперервної фізкультурної освіти;

– відсутність незалежної єдиної системи 
оцінки результатів навчання, що створює 
ґрунт для суб’єктивізму, маніпулювання 
суспільною думкою, довільної оцінки діяль-
ності навчальних закладів;

– відсутність взаємозв’язку спеціаль-
них дисциплін із дисциплінами педаго-
гічного циклу, що не дозволяє надати 
спеціальну-педагогічну спрямованість на-
вчально-виховного процесу в цілому;

– недоліки в організації перепідготовки 
спеціальних фізкультурно-педагогічних ка-
дрів для роботи за принципово новими пла-
нами і курсами в умовах варіативних освітніх 
програм і підручників профільного навчання;

– відставання в розробці та впроваджен-
ні нових педагогічних технологій; нероз-
виненість інформаційного середовища й 
культури в системі неперервної фізкуль-
турної освіти;

– недостатнє урахування регіональних 
особливостей у практиці підготовки фахів-
ців фізичного виховання;

– зниження соціального статусу педа-
гога, його слабка соціальна захищеність, 
низький престиж професії вчителя та тре-
нера у суспільстві, скорочення кількості 
випускників ВНЗ, які обирають професію 
вчителя та залишаються працювати у шко-
лі, відтік найбільш кваліфікованих кадрів 
у високооплачувані галузі економіки; недо-
статнє матеріально-технічне, інформаційне 

забезпечення професійної підготовки май-
бутнього фахівця;

– недосконалість системи та структури 
неперервної фізкультурної освіти, відсут-
ність системи в організації науково-мето-
дичної роботи, спрямованої на підвищення 
професійної майстерності фахівця з фізич-
ного виховання та спорту [9, с. 103].

Дослідження Ю.В. Коваленко свідчить 
про неготовність випускників фізкультурних 
ВНЗ на високому професійному рівні керу-
вати процесом фізичного виховання шко-
лярів. Науковець виділяє умови підвищення 
ефективності професійної підготовки сту-
дентів, які освоюють цю спеціальність:

– формування професійної готовності 
студентів до фізичного виховання дітей 
шкільного віку, суть якої полягає в єдності 
мотиваційного (сформованості інтересу й 
потреби до майбутньої професії, до здоро-
вого способу життя); когнітивно-діяльніс-
ного (професійних знань, умінь і навичок), 
особистісного (професійно значущих яко-
стей особистості), здоров’язберігального 
(рівня фізичного здоров’я, функціональної 
підготовленості) компонентів з урахуван-
ням їх взаємодії;

– інтеграція знань загальних основ фі-
зичного виховання й особливостей психо-
фізичного розвитку школярів;

– реалізація специфічних принципів прі-
оритету особистості майбутнього фахівця, 
безперервність і багаторівневість освіти, 
необхідність інтенсифікації навчального 
процесу, урахування специфіки майбутньої 
професії [7].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Умови сучасної школи зумовлюють по-
требу в професійній підготовці майбутніх 
учителів фізичної культури нового профі-
лю. Необхідний певний рівень сформова-
них якостей, таких як: соціальна та профе-
сійна мобільність, професійна активність і 
стійкість, відповідальність, креативність, 
комунікабельність, врівноваженість та ін. 
Виховання зазначених якостей сприятиме 
універсалізації професійних функцій май-
бутнього фахівця.

Оскільки проблема підготовки майбутніх 
фахівців займає пріоритетне місце у сучас-
ній професійній освіті, це зумовлює пошук 
нових ефективних шляхів модернізації різ-
них аспектів педагогіки вищої школи, яка 
орієнтується на якісну підготовку компе-
тентного й конкурентоспроможного фахів-
ця, котрий відповідає вимогам сьогодення, 
є носієм засвоєної наукової інформації, 
прагне і здатен продуктивно мислити, вдо-
сконалюватися, розвиватися, організову-
вати свою діяльність.
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Король Я.І., заступник начальника
кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Військова академія (м. Одеса)

У статті розглянуто основи формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності, 
розглянуто основні тенденції розвитку військової освіти та тенденції розвитку високих моральних яко-
стей захисника Вітчизни, з’ясовано теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до використання 
засобів радіаційно-хімічного захисту, зазначено основні аспекти системи підготовки майбутніх офіце-
рів до професійної діяльності як важливої складової частини військової освіти, виділено основні чин-
ники формування готовності майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту 
в екстремальних ситуаціях.

Ключові слова: вища військова освіта, система військової освіти, майбутні офіцери, професійна 
діяльність, професійна підготовка, основні чинники формування готовності.

В статье рассмотрены основы формирования готовности будущих офицеров к профессиональной 
деятельности, рассмотрены основные тенденции развития военного образования и тенденции развития 
высоких моральных качеств защитника Отечества, выяснены теоретические основы подготовки буду-
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щих офицеров к использованию средств радиационно-химической защиты, указаны основные аспекты 
системы подготовки будущих офицеров к профессиональной деятельности как важной составляющей 
военного образования, выделены основные факторы формирования готовности будущих офицеров 
к  использованию средств радиационно-химической защиты в экстремальных ситуациях.

Ключевые слова: выше военное образование, система военного образования, будущие офицеры, 
профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, основные факторы формирования 
готовности.

Korol Ya.I. MAIN FACTORS OF FORMATION OF FUTURE OFFICERS’ READINESS TO USE RADI-
ATION-CHEMICAL PROTECTION PRODUCTS IN EXTREME SITUATIONS

The article considers the bases of formation of future officers’ readiness for professional activity, considers 
the main tendencies of the development of military education and trends in the development of high moral 
qualities of the defender of the Fatherland, the theoretical basis for preparing future officers for the use of ra-
diation and chemical protection, the main aspects of the training system for future officers are outlined to pro-
fessional activity as an important component of military education, the main factors of formation of readiness 
of future officers to use radiation and chemical protection in extreme situations.

Key words: higher military education, system of military education, future officers, professional activities, 
vocational training, main factors of readiness.

Постановка проблеми. Розвиток систе-
ми військової освіти в Україні є одним із прі-
оритетних напрямів у будівництві Збройних 
Сил та інших військових формувань Украї-
ни. Збереження досягнень вищої військової 
школи України, її науково-педагогічного по-
тенціалу, забезпечення якісної підготовки 
військових фахівців відповідно до сучасних 
вимог, зменшення витрат на їх підготов-
ку, сформування і забезпечення розвитку 
високих моральних якостей громадянина 
України та захисника Вітчизни і є головною 
метою Концепції військової освіти в Украї-
ні [7]. Військово-професійна освіта ХХІ ст. 
має враховувати найважливіші тенденції, 
принципи розвитку всієї системи освіти у 
світі та нашій державі, призначення Зброй-
них Сил України, основну мету навчання 
воїнів, забезпечення їх особистісного роз-
витку в умовах військової служби, завдан-
ня і зміст військово-дидактичного процесу, 
завдання загальнолюдського, національ-
ного і військового виховання [14, с. 19].

Стратегія держави у сфері освітньої по-
літики у вищій військовій школі має бути 
спрямована на якісну професійну підго-
товку, виховання майбутнього українсько-
го офіцера з урахуванням концептуальних 
принципів підготовки майбутніх офіцерів до 
професійної діяльності у процесі вивчення 
фахових дисциплін [4, с. 127]. Актуальність 
дослідження процесу формування готов-
ності майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності та його динаміки визначаються 
міжнародними та внутрішніми воєнно-по-
літичними чинниками, подальшим рефор-
муванням Збройних Сил України; змінами 
у національній законодавчій базі щодо осві-
ти, інформатизацією освіти та науки, зни-
женням якості підготовки військових фахів-
ців; формуванням нової ідеології стандартів 
вищої військової освіти тощо [11, с. 10].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концепції розвитку освіти й підготовки 
фахівців у вищій школі приділено значну ува-
гу в дослідженнях вітчизняних науковців – 
С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, О.Г. Мороза 
та ін; концептуальні основи професійної 
підготовки майбутніх офіцерів розглядалися 
у працях О.В. Барабанщикова, А.В. Галімо-
ва, В.П. Давидова, О.В. Діденка, А.М. Зель-
ницького, Л.О. Кандибович, І.А. Новака, 
В.А. Чернявського, В.В. Ягупова та ін; про-
блемами підготовки фахівців у військовій 
педагогіці займалися А.М. Зельницький, 
Д.В. Іщенко, А.О. Лігоцький, Є.Ю. Літвінов-
ський, В.С. Маслов, М.І. Нещадим, І.С. Рус-
нак, С.В. Сінкевич, О.В. Торічний та ін.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення основних чинників формування 
готовності майбутніх офіцерів до викори-
стання засобів радіаційно-хімічного захи-
сту в екстремальних ситуаціях.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Динамічні трансформації в житті 
суспільства України потребують підвищен-
ня ефективності підготовки майбутніх офі-
церів до військово-професійної діяльності 
відповідно до сучасних вимог і державних 
освітніх стандартів. Нині відбуваються про-
цеси модернізації вітчизняної системи ви-
щої військової освіти згідно із Болонською 
декларацією. Це означає, що інтеграція 
національної освіти в європейське співто-
вариство та зміна змісту й структури ви-
щої військової освіти сприяє вирішенню 
суттєвих питань змісту й рівня підготовки 
майбутніх офіцерів до військово-професій-
ної діяльності відповідно до вимог і потреб 
сучасного суспільства і потребує значного 
підвищення ефективності та якості навчаль-
но-виховного процесу, зокрема в аспекті 
підготовки майбутніх офіцерів до професій-
ної діяльності [8, с. 13].
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Сучасна військова освіта, на думку 
П.Р. Вишневського, повинна забезпечити 
вияв трьох основних функцій: розвивальну, 
яка забезпечує безперервне збагачення 
творчого потенціалу особистості; компен-
саційну, що надає можливість військово-
му фахівцю скоригувати свою підготовку; 
адаптаційну, яка сприяє постійному присто-
суванню до світу, що змінюється [1, с. 34].

Вищі військові навчальні заклади вирішу-
ють складне завдання формування профе-
сійних якостей майбутніх офіцерів. Вирішу-
ється і низка освітніх завдань. По-перше, 
формування потреби в освіті, важливості 
суспільного інтересу до неї; розвиток твор-
чої особистості, формування інноваційно-
го мислення; глобальний характер освіти; 
створення фундаменту освіти на основі ор-
ганічної і збалансованої єдності природни-
чої, гуманітарної і професійної складових 
частин освіти; гуманізація освіти; екологіч-
на спрямованість освіти; інформатизація 
освіти; розробка сучасної дидактики різ-
них рівнів освіти; запровадження сучасних 
технологій навчання; формування потреби 
в самостійному опануванні знань, у само-
освіті; всебічне матеріально-технічне та 
навчально-методичне забезпечення освіти 
відповідно до поставлених завдань і мети; 
перегляд ролі, функцій науково-педагогіч-
ного складу, організації його підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
[9, с. 31]. По-друге, підготовка компетент-
них майбутніх офіцерів, які відповідають 
сучасним вимогам кваліфікаційних харак-
теристик підготовки офіцерських кадрів; 
всебічне й гармонійне виховання курсан-
тів, формування в них відповідних військо-
во-професійних, патріотичних, ділових, мо-
рально-психологічних якостей, виховання 
почуття обов’язку та готовності до захисту 
України; підвищення кваліфікації науко-
во-педагогічного складу та перепідготов-
ка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і категорій [3, с. 12].

Успішне розв’язання завдань військо-
во-професійної освіти визначається на-
лежним рівнем розвитку теорії та методики 
військового навчання, наповненням їх су-
часним гуманістичним змістом, своєчас-
ним вирішенням організаційно-методичних 
проблем бойової та гуманітарної підготов-
ки, навчання підрозділів і частин на основі 
особистісно орієнтованих технологій нав-
чання, гуманізацією, гуманітаризацією та 
демократизацією військово-дидактичного 
процесу [13, с. 56].

Вимоги до змісту, обсягу і рівня підго-
товки військових фахівців встановлюють-
ся відповідно до потреб Збройних Сил 
та інших військових формувань України, 

державних стандартів освіти, які є осно-
вою оцінки освітнього й освітньо-кваліфі-
каційного рівня фахівців, незалежно від 
форм одержання освіти. Державні освіт-
ні стандарти щодо підготовки військових 
фахівців розроблюються і затверджують-
ся відповідно до встановленого переліку 
напрямів і спеціальностей підготовки вій-
ськових фахівців у галузі знань «Військові 
науки» [6]. Освітній процес закладів вищої 
військової освіти направлений на фунда-
менталізацію його змісту та виокремлює: 
спрямованість змісту навчання на забез-
печення цілісності сприйняття наукової 
картини світу; забезпечення системності 
знань майбутніх офіцерів, озброєння їх 
методологією пізнання теорій, законів, на-
укових фактів, експерименту тощо; високу 
ступінь узагальненості структури одиниць 
знань та опанування досвіду здійснення 
узагальнених способів діяльності; спря-
мованість на формування професійного 
мислення, на конструювання власної ді-
яльності; формування здатності до синте-
зу знань, до опанування міждисциплінар-
ного знання [10, с. 105]. У навчальному 
закладі відбувається накопичення необ-
хідних знань, відпрацьовуються вміння та 
навички, формується інтерес до спеціаль-
ності, військова спрямованість, ціннісні 
орієнтації, розвиваються і вдосконалю-
ються необхідні психологічні якості, стій-
кість, витривалість та ін. Відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1), 
професійна підготовка – це здобуття ква-
ліфікації за відповідним напрямом підго-
товки або спеціальністю [5].

Основними завданнями підготовки кур-
сантів до професійної діяльності в закла-
дах вищої військової освіти є: підготовка 
компетентних офіцерів, які відповідають 
сучасним вимогам кваліфікаційних харак-
теристик підготовки офіцерських кадрів; 
всебічне та гармонійне виховання курсан-
тів, формування в них відповідних військо-
во-професійних, патріотичних, ділових, мо-
рально-психологічних якостей, виховання 
почуття обов’язку та готовності до захисту 
України; підвищення кваліфікації науко-
во-педагогічного складу та перепідготов-
ка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і категорій [3; 12]. Відтак якість під-
готовки військового фахівця суттєво зале-
жить від багатьох чинників, що впливають 
на стан системи, у першу чергу – від потен-
ціалу вищих військових навчальних закла-
дів (наявності кваліфікованих кадрів; науко-
вої, навчальної, виробничої, комп’ютерної 
бази; методичного забезпечення навчаль-
ного процесу), крім того, кадрового потен-
ціалу замовника, і визначається критеріями 
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якості фахівця, які значною мірою залежать 
від змісту двох моделей: з позицій вищих 
військових навчальних закладів і з позицій 
замовника, єдність яких, їхнє максимальне 
зближення є, власне кажучи, метою ство-
рення нової педагогічної системи [2, с. 124].

Відтак основними чинниками формуван-
ня готовності майбутніх офіцерів до вико-
ристання засобів радіаційно-хімічного за-
хисту в екстремальних ситуаціях є:

– спрямованість моральних якостей гро-
мадянина України та захисника Вітчизни і 
мотиваційних цінностей для включення до 
системи соціальних особистісних зв’язків 
і відносин, досягнення суспільної й особи-
стісної значущості, розвиток творчих зді-
бностей, формування професійно важли-
вих якостей особистості, що відповідають 
вимогам професії, формування й розвиток 
стійких моральних характеристик до про-
фесійної зрілості;

– спрямованість особистісних і про-
фесійних умінь на засвоєння відповідних 
знань, вмінь і навичок до виконання про-
фесійної діяльності, формування професій-
но-педагогічних умінь і навичок для кваліфі-
кованого виконання професійних завдань, 
опанування конкретних практичних умінь 
і навичок для оволодіння майбутніми офі-
церами військово-спеціальних дисциплін 
щодо використання засобів радіаційно-хі-
мічного захисту, розвиток і формування 
вмілого застосування набутих вмінь і на-
вичок до виконання професійних завдань і 
здатності до набуття рівнів підготовленості 
до використання засобів радіаційно-хіміч-
ного захисту;

– удосконалення освітньо-військової 
системи підвищення якості професійної під-
готовки майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності, удосконалення особливостей 
і структури підготовки майбутніх офіцерів 
до застосування набутих вмінь і навичок до 
використання засобів радіаційно-хімічного 
захисту в екстремальних ситуаціях. Спря-
мування організації навчально-виховного 
процесу закладів вищих військових на-
вчальних закладів на удосконалення мето-
дик навчання майбутніх фахівців, індивіду-
алізацію військово-професійної підготовки, 
удосконалення міждисциплінарних зв’язків 
навчальних дисциплін та організації нау-
ково-дослідницької діяльності майбутніх  
офіцерів;

– спрямованість наукового підходу до 
визначення системи організаційних і пе-
дагогічних умов формування у майбут-
ніх фахівців професійної спрямованості 
до використання засобів радіаційно-хіміч-
ного захисту в екстремальних ситуаціях, 
формування навичок високої пізнавальної 

активності та самостійності, саморозвит-
ку, самоствердження, самовдосконален-
ня, інтересу до діяльності, що сприятиме 
сформованості готовності майбутніх офі-
церів до професійної діяльності та го-
товності до використання засобів радіа-
ційно-хімічного захисту в екстремальних 
ситуаціях.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У процесі професійної підготовки у 
вищих військових навчальних закладах 
майбутні офіцери повинні здобути на-
лежний рівень професійної підготовле-
ності з високим розвитком моральних 
якостей громадянина України та захис-
ника Вітчизни. Визначення основних чин-
ників формування готовності майбутніх 
офіцерів до використання засобів раді-
аційно-хімічного захисту в екстремаль-
них ситуаціях є важливим спрямуванням 
такого освітнього процесу. Проблема 
формування готовності майбутніх офі-
церів до професійної діяльності потре-
бує удосконалення відповідно до вимог 
і потреб сучасного суспільства та підви-
щення ефективності та якості освітньо-
го процесу в закладах вищої військової 
освіти. Успішне розв’язання залежатиме 
від спрямованості освітнього процесу, 
методів, засобів, форм, прийомів, спе-
ціально визначених педагогічних умов, 
пов’язаних із проблемою вдосконалення 
такої системи, та підвищення ефектив-
ності самого освітнього процесу.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Корчова О.М., к. пед. н., старший викладач
кафедри української мови, літератури та методики навчання

Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

У статті виявлено й обґрунтовано педагогічні умови формування риторичної компетентності в май-
бутніх фахівців соціономічних спеціальностей (соціальних працівників, психологів): антропоцентризм 
навчання в колі взаємодії «викладач – студент», «студент – студент» у закладі вищої педагогічної осві-
ти; цілісність риторичної підготовки на засадах міжпредметних зв’язків і впровадження спеціального 
навчального курсу «Практична риторика»; створення риторичного освітнього простору (із долученням 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій). Закцентовано увагу на комплексності окреслених 
педагогічних умов.

Ключові слова: педагогічні умови, риторична компетентність, майбутні фахівці соціономічних 
спеціальностей.

В статье выявлено и обосновано педагогические условия формирования риторической компетентно-
сти у будущих специалистов социономических специальностей (социальных работников, психологов): 
антропоцентризм обучения в кругу взаимодействия «преподаватель – студент», «студент – студент»  
в заведениях высшего педагогического образования; целостность риторической подготовки на основе 
взаимосвязи учебных дисциплин и внедрения специального учебного курса «Практическая риторика»; 
создание риторической образовательной среды (с использованием средств информационно-коммуни-
кационных технологий). Акцентировано внимание на комплексности указанных педагогических усло-
вий.

Ключевые слова: педагогические условия, риторическая компетентность, будущие специалисты 
социономических специальностей.

Korchova О.M. PEDAGOGICAL CONDITIONS FORMING THE RHETORICAL COMPETENCE  
OF INTENDING PROFESSIONALS IN SOCIONOMICAL SPECIALTIES

The pedagogical conditions of forming the rhetorical competence of intending professionals in 
socionomical specialties (social workers, psychologists) were characterized in the article. Among them are 
the anthropocentrism of training in terms of interaction between “teacher – student”, “student – student” at 
higher pedagogical educational institutions; the integrity of the rhetorical training based on interdisciplinary 
connections and introducing the specialized course “Practical Rhetoric”; creating rhetorical educational space 
(using means of information and communication technologies). The attention is focused on the complexity of 
the outlined pedagogical conditions.

Key words: pedagogical conditions, rhetorical competence, intending professionals in socionomical 
specialties.
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Постановка проблеми. Нові стратегії 
вищої освіти в Україні, зумовлені соціаль-
но-економічними змінами та глобалізаці-
йними комунікативними процесами, зорі-
єнтовують освітню спільноту на підготовку 
висококваліфікованих фахівців соціономіч-
них спеціальностей, спроможних майстер-
но послуговуватися словом для вирішення 
професійних завдань. Означене потребує 
від соціономістів сформованої риторичної 
компетентності (далі – РК), що інтегрує 
уміння рефлексивного слухання, діалогіч-
ного спілкування, спроможність добирати 
оптимальні способи вербальної взаємодії з 
клієнтами з метою забезпечення індивіду-
ального підходу для підтримки, допомоги, 
психопрофілактичної роботи тощо. Однак 
за наявного підходу до професійної під-
готовки майбутніх фахівців соціономічних 
спеціальностей (далі – МФСС), де теоре-
тичне навчання почасти відчужене від фор-
мування практичної здатності конструюва-
ти результативну комунікативну взаємодію 
в соціумі, рівень володіння РК соціономі-
стами є низьким.

З огляду на це нагальною є потреба об-
ґрунтувати педагогічні умови формування 
РК у майбутніх соціальних працівників, пси-
хологів, дотримання яких в освітньому про-
цесі вищої школи сприяло б розв’язанню 
встановлених суперечностей між: ціннісни-
ми пріоритетами й особистісними інтере-
сами майбутніх соціономістів; осмислен-
ням ролі й місця мови в суспільному житті й 
неусвідомленням соціальними працівника-
ми, психологами значення красномовності 
в професійній сфері; розумінням потреби 
комунікативної вправності та незнанням за-
собів і способів її формування; бажаним і 
реальним рівнем риторичної майстерності 
студентів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема виявлення педагогічних 
умов формування РК не є новою в науко-
вому просторі. Зважаючи на її варіатив-
ність, здійснимо спробу диференціювати 
пропоновані умови на: 1) концептуальні, 
що детермінують освітній процес із огляду 
на проблему формування РК особистості; 
2) загальнотехнологічні, які визначають ри-
торичну спрямованість навчання; 3) органі-
заційно конкретні, що координують діяль-
ність учителя / викладача й учня / студента 
відповідно до окресленої проблеми.

Серед концептуальних умов форму-
вання РК виокремимо такі, як: структу-
рування педагогічної діяльності вчителя 
відповідно до складників риторичної ді-
яльності (С.Н. Мартиненко, Г.Л. Бонда-
ренко [1]); урахування фахової специфі-
ки та високого рівня фахової підготовки 

(Н.С. Калюжка [2, с. 12]; відображення 
в змісті теоретичної підготовки риторики 
як чинника успішності професійної діяль-
ності (Є.В. Тягнирядно [3, с. 9]); профе-
сійно-педагогічна спрямованість навчання 
(А.В. Первушина [4]).

До загальнотехнологічних умов варто 
віднести моделювання навчального проце-
су з огляду на ефективну риторичну діяль-
ність (С.Н. Мартиненко, Г.Л. Бондаренко 
[1]); дотримання принципу наступності та 
перспективності: школа – ЗВО – самоосві-
та; особистісно зорієнтований зміст освіти 
(Н.С. Калюжка [2, с. 12]); набуття профе-
сійного досвіду з використання риторики 
як засобу впливу, переконання (Є.В. Тяг-
нирядно [3, с. 9]); залучення студентів до 
навчально-риторичної діяльності; форму-
вання риторичних умінь у єдності мислен-
нєвого, мовленнєвого та комунікативного 
компонентів (А.В. Первушина [4]).

Серед організаційно конкретних умов 
формування РК можемо виокремити: діа-
гностику готовності майбутнього педаго-
га до риторичної діяльності; відбір ефек-
тивних засобів формування готовності до 
риторичної діяльності (С.Н. Мартиненко, 
Г.Л. Бондаренко [1]); впровадження кре-
дитно-модульної технології, інтерактивних 
форм і методів навчання поряд із традицій-
ними, спецкурсів, професійно орієнтованих 
завдань; створення умов для самостійної 
роботи (Н.С.Калюжка [2, с. 12], Є.В. Тяг-
нирядно [3, с. 9]); диференціацію навчан-
ня й індивідуальний підхід до студентів 
(А.В. Первушина [4]).

Здійснений аналіз спонукає до виснов-
ку, що виявлені концептуальні педагогічні 
умови передбачають уведення до профе-
сійно спрямованого навчання риторики як 
чинника успішної професійної діяльності 
майбутнього фахівця; загально технологічні 
моделюють навчально-риторичну діяльність 
засобами особистісно зорієнтованої освіти  
зі збереженням принципу наступності та пер-
спективності; конкретно організаційні зорі-
єнтовують на упровадження індивідуального 
підходу, інтерактивних технологій, професій-
но зорієнтованих диференційних завдань.

Акцентуємо увагу на умовах формуван-
ня риторичних умінь (як основи риторичної 
компетентості) майбутніх соціальних педа-
гогів, виокремлених А.В. Первушиною [4]. 
Беззаперечно, виписані умови (професій-
но-педагогічна спрямованість навчання; 
навчально-риторична діяльність студентів; 
диференціація навчання й індивідуальний 
підхід; єдність мисленнєвого, мовленнє-
вого та комунікативного складників рито-
ричних умінь) сприяють формуванню ри-
торичних умінь майбутніх фахівців, однак 
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не вичерпують увесь процес становлення 
риторично компетентного спеціаліста. Су-
перечність вбачаємо й у вирізненні мислен-
нєвого, мовленнєвого та комунікативного 
складників риторичних умінь, оскільки, на 
нашу думку, вони є одноплощинними щодо 
основи риторичної діяльності – вербалі-
зації, «перекодування результатів роботи 
мислення засобами конкретної етнічної 
мови»[5, с. 64].

Дискусійність і різноаспектність пробле-
ми виявлення педагогічних умов форму-
вання РК, спричинені, імовірно, несфор-
мованим концептуальним витлумаченням 
риторики в сучасному науковому просторі 
та спорадичним впровадженням риторики 
як навчальної дисципліни в освітню систе-
му. Усе це спонукає до вдосконалення на-
укового обґрунтування педагогічних умов 
формування РК майбутніх соціальних пра-
цівників, психологів.

Постановка завдання. З огляду на це 
метою та завданнями публікації є спроба 
виявити й обґрунтувати педагогічні умови 
формування РК МФСС.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Покликаючись на усталені тлу-
мачення понять «умови» та «педагогічні 
умови», під педагогічними умовами форму-
вання РК МФСС розуміємо сукупність чин-
ників і засобів, спроектованих глобальним 
рівнем усвідомлення проблеми риторичної 
вправності фахівця-соціономіста, що декла-
рують результативний процес формування 
РК як професійно необхідної особистісної 
якості майбутнього соціального працівни-
ка, психолога. В обґрунтуванні педагогіч-
них умов формування РК МФСС керуємося 
соціальними запитами на компетентного 
соціономіста, здатного на високому рівні 
здійснювати управління соціальними відно-
синами на всіх рівнях суспільної взаємодії.

Сучасний «технологізований» світ по-
роджує проблему Людини, розв’язати яку 
покликана нова освітня парадигма з домі-
нуванням особистісної освіченості, мораль-
ності, високо культурності – детермінант 
соціального розвитку, що здобуваються як 
дидактично, через цілеспрямоване учіння, 
так і рефлексивно, у процесі саморозвитку, 
самоосвіти, самовиховання майбутнього 
фахівця. Відповідно до цього, концептуаль-
ною педагогічною умовою формування РК 
МФСС вбачаємо антропоцентризм навчан-
ня в колі взаємодії «викладач – студент», 
«студент – студент» у закладі вищої педаго-
гічної освіти, що актуалізує суб’єкт-суб’єк-
тну дидактичну систему, де пріоритетним є 
не цілеспрямований освітній вплив у межах 
педагогічної системи, а спонука до само-
розвитку майбутнього фахівця.

Одним із напрямів реалізації окресленої 
умови є становлення системи гуманістич-
них цінностей, на основі якої ґрунтується 
професійна ідентифікація МФСС. Аксіо-
логічне спрямування навчального процесу 
має інтегрувати пріоритетні загальнонаціо-
нальні (гуманізм, демократизм, патріотизм, 
соціальну ініціативність і відповідальність, 
національну самосвідомість) та соціономіч-
ні цінності, які трактуємо як ціннісні орієн-
тації на людину та її потреби: альтруїзм, то-
лерантність, емпатію, людяність, співчуття, 
рівність тощо. Практичну реалізацію цього 
положення вбачаємо в дидактичному мате-
ріалі аксіологічного змісту.

Наступним дієвим шляхом втілення ан-
тропоцентричної концепції освіти вважає-
мо стимулювання мисленнєвої діяльності 
студентів. Це зумовлює викладання не че-
рез передачу догматичних істин, а через їх 
взаємний пошук. Вихідними основами та-
кої дидактичної парадигми вбачаємо про-
блематичність, дискусійність і діалогічність, 
що розвивають здатність майбутніх фахів-
ців міркувати критично, логічно, обґрунто-
вано та творчо.

Антропоцентрична концепція освіти реа-
лізується, на нашу думку, і через спонуку до 
культурного розвитку особистості, оскільки 
Людина формується через культуру, тоді 
як освіта є засобом становлення культури. 
Метою освіти є становлення висококуль-
турної особистості фахівця соціономічної 
сфери, оскільки без належного особистіс-
ного культурного рівня, що інтегрує гуман-
ність, толерантність, повагу та самоповагу, 
національну ідентичність, не можна здійс-
нити соціально-педагогічний і психоло-
го-педагогічний вплив.

Напрямом реалізації концепції антропо-
центричної освіти вбачаємо і формування 
ціннісного ставлення до міжособистісного 
спілкування, без чого результативна про-
фесійна діяльність соціального працівника, 
психолога є неможливою. Поширене вірту-
альне спілкування як наслідок глобальної 
Інтернет-комунікації призводить до фор-
мування навичок спрощеного й почасти 
ненормативного комунікування, до втра-
ти зв’язку з реальністю та втрати потреби 
у «живому» міжособистісному спілкуванні. 
Освіта в контексті антропоцентризму, на 
наш погляд, має не пропагувати відре-
чення від комп’ютеризації, а моделювати 
соціокультурний баланс між віртуальним і 
реальним особистісним та суспільним жит-
тям, формуючи потребу безпосереднього 
комунікування.

Отже, антропоцентризм навчання в колі 
взаємодії «викладач – студент», «студент – 
студент» у закладі вищої педагогічної осві-
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ти – це спрямованість на становлення сис-
теми гуманістичних цінностей студента, на 
розвиток мислячої висококультурної осо-
бистості соціального працівника, психолога 
та спонука до особистісного удосконален-
ня майбутнього соціономіста, спроможного 
в міжособистісному спілкуванні формува-
ти особистість клієнта відповідно до норм 
суспільного буття.

Висновки здійсненого аналізу риторич-
ної підготовки соціальних працівників, пси-
хологів свідчать про розрізнену професійно 
риторичну підготовку студентів. Загаль-
нотехнологічною умовою формування РК 
МФСС вбачаємо цілісність риторичної під-
готовки на засадах міжпредметних зв’язків 
та впровадження спеціального навчального 
курсу «Практична риторика».

У такому узагальненні покликаємося на: 
філософське тлумачення ідеї концептуаль-
ної інтеграції у формуванні мовної картини 
світу, що ґрунтується на єдності суспіль-
ства, природи та мислення; психолого-пе-
дагогічне потрактування дидактичної інте-
грації, що акумулює міжпредметні зв’язки як 
систему відношень між знаннями, уміннями 
та навичками, послідовно спроектованими 
засобами, методами та змістом навчальних 
дисциплін; дидактичні засади інтегрально-
сті знань, спрямовані на актуалізацію вну-
трішніх зв’язків між навчальними дисциплі-
нами; інтеграційність РК, що закономірно 
потребує не розрізненого сприйняття змі-
сту навчальних дисциплін, а усвідомленого 
опанування логічно упорядкованих склад-
ників єдиного навчального комплексу.

Із метою реалізації неперервної рито-
ричної освіти пропонуємо міжпредметну 
інтеграцію в розрізі проблеми формування 
РК МФСС протягом усього періоду навчан-
ня студентів. Наприклад, серед пропеде-
втичного блоку дисциплін варто звернутися 
до навчального контенту «Психології» (що 
може акумулювати особливості спілкуван-
ня відповідно до сенсорно-перцептивної, 
когнітивної, емоційно-вольової сфер осо-
бистості в різний віковий період і специфі-
ку комунікативної діяльності людини в про-
цесі розвитку і саморозвитку, виховання і 
самовиховання, навчання і самонавчання), 
«Педагогіки» (риторичний потенціал якої 
доцільно спрямувати на РК соціономіста як 
суб’єкта соціально-педагогічної дії) тощо.

Дисципліною, що виконує функцію ін-
теграційного ядра під час формування РК 
МФСС, має стати «Практична риторика» / 
«Риторика», об’єктом вивчення якої є від-
ношення в колі «людина – мова – всесвіт»; 
предметом – мова як семіотично-інформа-
ційна система, засіб комунікації та пізнан-
ня, код національної структури; мовлення 

як складник і водночас показник національ-
ної культури; комунікація, спрямована на 
досягнення заздалегідь визначеної мети 
відповідно до ситуації спілкування.

Наступний блок навчальних дисциплін, 
ґрунтуючись на здобутих відомостях пропе-
девтичних курсів і «Практичної риторики» / 
«Риторики», має продовжувати формувати 
РК МФСС. Зокрема, «Соціальна психоло-
гія» акцентує увагу на соціально-психоло-
гічній характеристиці спілкування; способах 
вербальної та невербальної комунікації для 
конструювання успішної взаємодії з клієн-
тами; «Соціальна педагогіка» конкретизує 
роль мовленого слова як засобу соціаль-
но-педагогічного впливу; «Технології со-
ціально-педагогічної роботи» окреслюють 
стратегії комунікативної дії соціономіста 
з різними групами клієнтів («діти вулиці», 
обдаровані діти, безхатьки, інваліди, люди 
похилого віку, різні типи сімей та ін.) тощо.

Акцентуємо увагу на тому, що реалізація 
умови міжпредметної інтеграції передба-
чає не лише встановлення частки спільного 
теоретичного матеріалу, а й застосування 
споріднених методів і форм навчання, діа-
гностичних засобів, що перетворюють на-
вчальний процес у вищій школі на цілісну 
систему.

Отже, інтеграція навчальних дисциплін 
із позицій риторики, на нашу думку, фор-
муватиме ціннісну орієнтацію студентів на 
спілкування як основу результативної май-
бутньої соціономічної діяльності; сприяти-
ме оволодінню ґрунтовними й системними 
знаннями про професійну комунікацію, мо-
делюючи в свідомості майбутніх фахівців 
системно-логічний ланцюг: мова – мовлен-
нєві вміння – риторична діяльність – рито-
рична компетентність – професійна майс-
терність; розвиватиме логічне, аналітичне, 
критичне, конструктивне, творче мислення; 
дасть змогу уникнути стереотипізації мис-
леннєво-мовленнєвої діяльності студентів, 
що стає на заваді спроможності до вибору 
стилю спілкування в умовах соціономічного 
комунікування.

Професійна діяльність соціальних пра-
цівників, психологів спонукає до виокрем-
лення організаційно конкретної педаго-
гічної умови формування РК – створення 
риторичного освітнього простору (із долу-
ченням засобів інформаційно-комунікацій-
них технологій).

Під час обґрунтування окресленої умо-
ви покликаємося на риторичний дискурс 
соціономічної сфери, формами безпосе-
реднього та опосередкованого вираження 
якого є бесіда, консультація, дискусія, про-
хання, настанова тощо, та загальнодидак-
тичний аспект інтерактивного навчання.
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Освітнє середовище, спроектоване інте-
рактивним навчанням, стимулює активність 
студентів під час оволодіння професійно 
необхідними компетентностями, активізу-
ючи суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасни-
ків навчального процесу, організатором і 
контролером якої виступає викладач.

Акцентуємо увагу на опосередкованих 
інтерактивних технологіях, що популяри-
зуються в сучасному освітньому просторі. 
Імовірно, обов’язковою вимогою до них 
має стати збереження діяльнісного підхо-
ду до навчання, що, наприклад, реалізу-
ється через мультимедійну презентацію, 
яка потребує не лише аудіовізуального 
сприйняття, а й почасти доповнення, кори-
гування, редагування тощо; через блокове 
презентування інформації з необхідними 
гіперпосиланнями в електронних підручни-
ках і посібниках, що підтримує діалоговий 
освітньо-професійний режим, де викладач 
виступає режисером навчального інформа-
ційно-комунікаційного процесу, тощо.

Отже, безпосереднє чи опосередко-
ване «навчання у взаємодії та співпраці» 
(за О.І. Пометун [6, с. 357]), що ґрунтуєть-
ся на інтерактивному спілкуванні, уможлив-
лює: одночасно усвідомлювати знання, опа-
новувати уміння й навички, застосовувати 
їх; активно співпрацювати та реалізовувати 
себе в колективній діяльності; формувати 
ціннісне ставлення до спілкування; удоско-
налювати риторичні навички (активне слу-
хання, комунікування відповідно до етичних 
норм із застосуванням доцільних вербаль-
них і невербальних засобів спілкування).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Обґрунтовані педагогічні умови розгля-
даємо не розрізнено, а як інтеграційний 
комплекс, спроектований риторизацією 
навчання як механізмом переосмислен-

ня, удосконалення й розвитку освітнього 
процесу в цілому, викладання будь-якої 
навчальної дисципліни засобами риторич-
ної діяльності передусім. Виокремлюємо 
риторизацію освітнього процесу через пе-
дагогічне комунікування (антропоцентризм 
навчання); риторизацію навчальної дисци-
пліни шляхом уведення елементів риторики 
в її предметну сферу (цілісність риторич-
ної підготовки); риторизацію навчального 
завдання засобами діалогічної й полілогіч-
ної комунікації (риторичний освітній про-
стір).

Перспективи подальших пошуків вбачає-
мо в розробці методик для результативного 
впровадження обґрунтованого комплексу 
педагогічних умов формування РК МФСС.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Мартыненко С.Н., Бондаренко Г.Л. Подготовка 

учителя начальной школы в парадигме речевой рито-
рической деятельности. Актуальные проблемы гума-
нитарных и естественных наук. Москва: Литера, 2014. 
№ 11 (70). 319 с.

2. Калюжка Н.С. Формування риторичних умінь  
у фаховій підготовці майбутніх учителів початко-
вої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04.  
Переяслав-Хмельницький, 2011. 19 с.

3. Тягнирядно Є.В. Формування риторичних умінь 
у майбутніх правників у процесі професійної підготов-
ки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Хмель-
ницький, 2008. 20 с.

4. Первушина А.В. Формування риторичних 
умінь у майбутніх соціальних педагогів: авто-
реф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль,  
2002. 20 с. 

5. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навч. по-
сіб. Київ: Академія, 2012. 208 с.

6. Пометун О.І. Інтерактивні методи навчан-
ня. Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер,  
2008. 1040 с.



158 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 3. 2018

УДК 378.1:358.4

«Я-ОБРАЗ» ПІЛОТА ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ І МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР 
НАБУТТЯ ЛЬОТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КУРСАНТАМИ ВИЩИХ  

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Невзоров Р.В., к. пед. н., докторант
Харківський національний авіаційний університет імені Івана Кожедуба

У статті розглянуто «Я-образ» пілота як системотвірний і мотиваційний чинник набуття льотних 
компетенцій курсантами вищих військових навчальних закладів. Автором визначена сучасна гумані-
тарна парадигма вищої освіти, яка передбачає системний особистісно орієнтований антропологічний 
підхід під час набуття військової спеціальності. У межах експерименту сформульовано основні власти-
вості особистості майбутнього пілота, а також шляхи їх формування за допомогою доцільної модифіка-
ції освітніх умов; виокремлено маркери й критерії їх становлення. Автором статті, з огляду на багато-
річний досвід, сформульовано етапи набуття достатнього інтеріоризованого суб’єктивного «Я-образу» 
пілота, що включає ірраціональну суб’єктивну, раціональну суб’єктивну й раціональну об’єктивну 
складові частини. Встановлено, що раціональний компонент професійного «Я» майбутнього пілота 
амбівалентний.

Ключові слова: «Я-образ» пілота, військовий пілот, вища освіта, військові кадри, особистість.

В статье рассмотрен «Я-образ» пилота как системообразующий и мотивационный фактор приобре-
тения летных компетенций курсантами вуза. Автором определена современная гуманитарная парадиг-
ма высшего образования, предусматривающая системный личностно ориентированный антрополо-
гический подход при получении военных специальностей. В рамках эксперимента сформулированы 
основные свойства личности будущего пилота, а также пути их формирования за счет целесообразной 
модификации образовательных условий; выделены маркеры и критерии их становления. Автор статьи, 
исходя из многолетнего опыта, сформулировал этапы становления достаточного интериоризирован-
ного субъективного «Я-образа» пилота, включая иррациональную субъективную, рациональную су-
бъективную и рациональную объективную составляющие. Установлено, что рациональный компонент 
профессионального «Я» будущего пилота амбивалентный.

Ключевые слова: «Я-образ» пилота, военный пилот, высшее образование, военные кадры, лично-
сть.

Nevzorov R.V. “I-IMAGE” OF PILOTS AS A SYSTEM-FORMING AND MOTIVATIONAL FACTOR 
OF ACQUISITION OF FLIGHT COMPETENCES BY COURSES OF THE HIGHER EDUCATION

The article considers the “I-image” of the pilot as a system-forming and motivational factor in the acquisition 
of flight competencies by cadets of the university. The author defines the modern humanitarian paradigm of 
higher education, which provides for a system-oriented, personal-oriented anthropological approach in the 
acquisition of military specialties. Within the framework of the experiment, the basic personality characteristics 
of the future pilot were formulated, as well as the ways of their formation due to the expedient modification of 
educational conditions; markers and criteria for assessing their development have been singled out. The author 
of the article, based on many years of experience, formulated the stages of acquiring a sufficient internalized 
subjective “I-image” of the pilot, including the irrational subjective, rational subjective and rational objective 
components. It is established that the rational component of the professional “I” of the future pilot is ambivalent.

Key words: “I-image” of pilot, military pilot, higher education, military cadres, personality.

Постановка проблеми. У межах но-
вої парадигми вищої освіти, яка має бути 
затверджена на законодавчому рівні най-
ближчим часом, перед ухваленням нового 
закону України «Про вищу освіту», необхід-
но переглянути ключові підходи до підго-
товки майбутніх військових пілотів на базі 
вітчизняних вищих військових навчальних 
закладів (далі – ВВНЗ). Ця проблема по-
стає також у світлі суперечностей між су-
часними потребами у висококваліфікованих 
військових кадрах, з одного боку, й заста-
рілими засобами навчання, з іншого; на-
самперед потребує трансформації власне 
методичної, інтелектуально-інформаційної 
бази, зміни педагогічних умов і поглиблен-

ня гуманітарного складника в змісті освіти, 
яку здобувають майбутні спеціалісти вій-
ськового напряму.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасна гуманітарна парадигма вищої 
освіти передбачає системний особистісно 
орієнтований антропологічний підхід під 
час набуття військових спеціальностей. Так, 
О. Панфілов і Л. Петрова, у процесі вивчен-
ня психологічних особливостей форму-
вання сучасного військового, зазначають: 
«Військова освіта має забезпечувати умови 
для формування та самореалізації особи-
стості, гнучкість і варіативність навчання, 
виважену гуманітарну спрямованість, зна-
чущість та престиж військової служби. Кін-
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цевим результатом діяльності всіх рівнів 
військової освіти є всебічно освічена осо-
бистість, яка адекватно сприймає реаль-
ність, має системний світогляд і аналітичне 
мислення, здатна ухвалювати оптимальні 
рішення відповідно до профілю своєї вій-
ськово-професійної діяльності» [1, с. 204]. 

Особистість льотчика в процесі станов-
лення її окремих аспектів неодноразово 
ставала об’єктом дослідження педаго-
гів вищої школи. Так, науковці А. Ворона, 
В. Пономаренко, Д. Гандер, В. Козлов опи-
сували психолого-педагогічні основи авіа-
ційної підготовки, навчання керуванню лі-
таком, убезпечення пілота тощо [2–4]. Для 
нашого дослідження релевантними також 
є науково-педагогічні роботи, в яких ана-
лізуються окремі аспекти формування про-
фесійно важливих якостей, що інтеріоризу-
ються, компонують раціонально-емоційний 
«Я-образ» пілота. Так, Є. Суркова вивчає 
принципи просторового орієнтування і 
пов’язані із цим професійній якості, проте 
зосереджується на професії авіадиспетче-
ра [5, с. 184–189]. С. Асриян досліджувала 
проблему формування спеціальних умінь у 
майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на 
основі міжпредметних зв’язків технічних 
дисциплін [6]; Л. Зеленська розробила ме-
тодику навчання дисципліни «Безпека по-
льотів» майбутніх пілотів у закладах вищої 
освіти [7]. Формування професійної надій-
ності висвітлено в роботах таких дослідни-
ків, як: Є. Дерев’янко, В. Мильніков, Ю. Во-
ронцов, В. Кузнєцов, В. Кодола й ін. 

Ці теорії є релевантними для нашого до-
слідження, але ми мусимо визнати наявність 
у системі підготовки пілота формальної 
підсистеми (усі зовнішні елементи освіт-
нього процесу) й мотиваційно-смислової, 
внутрішньої, яка, можливо, важливіша за 
першу. Тому природно уявляти системний 
підхід як комплекс заходів з організації до-
цільного для майбутнього пілота освітньо-
го й особистого простору. В. Ягупов щодо 
зазначеного зауважує: «Важливо пам’ята-
ти: особистість військового фахівця – це 
продукт не тільки впливу ззовні, вона роз-
вивається та вдосконалюється в проце-
сі власної активної діяльності» [8, с. 12].  
Такий зв’язок між поведінкою, діяльністю й 
особистістю був у загальних аспектах опи-
саний О. Леонтьєвим, С. Рубінштейном, 
Г. Костюком та іншими, проте цілісна осо-
бистість пілота в плані її самоформування й 
самоусвідомлення («Я-образ») ще не була 
об’єктом спеціальних досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є 
окреслення принципів оцінювання й фор-
мулювання методичних рекомендацій щодо 
формування «Я-образу» пілота у курсантів 

льотних факультетів ВВНЗ України освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на 
початковому й поточному етапах здобуття 
вищої освіти. Теоретичною гіпотезою екс-
перименту є сформульована теза: якщо 
в конкретному інструментально-процесу-
альному разі визначальну роль відіграє 
професійна компетенція, то для успішного 
здійснення стратегічних цілей свого особи-
стого розвитку найважливішою для майбут-
нього військового, на нашу думку, є про-
фесійна свідомість, що реалізується так: 
професійний вибір – професійна підготов-
ка – професійна компетенція і свідомість – 
професійний досвід (найвища характерис-
тика, що не має верхньої якісної межі та 
формується впродож всього життя).

Досягненню вищезазначеної дидактич-
ної мети заважає застарілість технічних за-
собів підготовки. Так, вітчизняна підготовка 
майбутніх пілотів обмежена кількістю льот-
них годин і наявністю в матеріальній базі 
ВВНЗ тренажерів літака Л-39 (КТЛ-39),  
які не забезпечують повного ефекту польо-
ту (симуляції акселераційних навантажень 
на курсанта), тому важливо звернути мак-
симальну увагу на психологічно-педагогічні 
аспекти такої підготовки. Остання є базою 
загального системного підходу до форму-
вання професійної готовності майбутніх пі-
лотів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для подолання наявних проблем 
із повною симуляцією бойового польоту 
необхідно більше уваги приділити внутріш-
ньому усвідомленню особистого профе-
сійного образу курсантів льотно-технічних 
напрямів ВВНЗ. На сучасному етапі тран-
сформації вищої освіти в нашій державі не-
обхідно також переглянути навчальні про-
грами факультетів льотної підготовки для 
розширення змісту профільних і загальних 
дисциплін. Адже під час формування в кур-
сантів-пілотів системи компетенцій щодо 
професійних завдань (розумові дії і мис-
леннєві реакції, готовність до виконання 
бойових польотів) необхідно розширювати 
гуманітарний складник освітнього процесу, 
перетворювати курсантів на споживачів ін-
телектуального продукту. Це в майбутньо-
му має збалансувати інтелектуальну й тех-
нічну складові частини освітнього процесу, 
сприяти рефлексії кожного курсанта в на-
прямі вибудовування абстрактного й осо-
бистого образу пілота.

Зрозуміло, що проектування навчаль-
но-пізнавальної діяльності пілотів має за-
безпечувати високу стабільність особи-
стісного успіху. Перехід до компетентнісної 
моделі формування готовності до виконан-
ня бойових польотів робить пріоритетними 
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такі технології, які дозволяють трансфор-
мувати зміст військової освіти в цілісний 
проект майбутньої професійної діяльності 
через постановку та вирішення системи 
завдань, проблемних ситуацій. Отже, наяв-
не розмаїття ідей щодо навчання й вихо-
вання особистості в умовах сучасної осві-
ти зводиться до того, що система освіти 
має перебудовуватися відповідно до пси-
хологічних особливостей курсанта чи сту-
дента, його інтересів і прав, тобто ставати 
особистісно-центричною. Для формуван-
ня особистості військовослужбовця акту-
альні поняття: «індивідуалізація навчання», 
«індивідуальний розвиток», «індивідуаль-
ний стиль педагогічної діяльності» (усіх її 
суб’єктів). Паритетність суб’єкта-курсанта 
і суб’єкта-викладача створюють пробле-
ми в розробленні моноцентричної систе-
ми освіти, тому методологи вищої школи 
невирішеність цієї проблеми компенсують 
системним введенням інновацій, насам-
пред інноваційної компетентності й іннова-
ційної мети освіти, що співвідносяться як 
компетенції з використання нових педаго-
гічних технологій у роботі та створення від-
повідних сприятливих умов.

З іншого боку, професія льотчика, 
на відміну від інших технічно-соціонімічних 
спеціальностей, найбільш відповідальна 
й передбачає наявність самосвідомості, 
постійної внутрішньої напруги й постій-
ного самовдосконалення, тому основою 
усвідомлення свого професійного «Я» має 
бути підтримання в собі перманентної ак-
тивності, або готовності до включення 
й реалізації основних процесуальних ком-
петенцій. Одним зі шляхів їх формування є 
сприяння самоусвідомленню й вироблен-
ню в межах освітнього процесу конкретних 
і абстрактних цілей, які на психологічному 
рівні становитимуть так званий «Я-образ» 
пілота. Гіпотетично припускаємо в межах 
експерименту, що для досягнення зазна-
ченої мети доцільною буде не тільки зміна 
освітнього середовища, а й запроваджен-
ня паралельного ведення індивідуального 
щоденника (курсантом) та індивідуальної 
картки курсанта (викладачем, куратором, 
інструктором), які будуть порівнюватися на 
поточному й межовому етапах. У робочому 
варіанті експериментальних програм така 
спостережувальна діяльність передбачає 
навчально-побутове планування приблизно 
60% освітнього часу (навчання й позана-
вчальна активність) майбутнім пілотом. 

Досвід викладання професійних дисци-
плін підказує: базовий «Я-образ» майбут-
нього професіонала, а особливо здатність 
до постійної відносної активності, напруги 
і прагнення до самовдосконалення, гіпоте-

тично має виробитися упродовж 1–2 років 
навчання. Проте пропедевтична діагности-
ка засвідчує, що екстравертний, відпові-
дальний, активний і креативний «Я-образ» 
пілота первинно формується ще на етапі 
допрофесійної (навчання льотній справі) 
підготовки. У подальшій освітній діяльності 
концентрація часу та звикання до напру-
ги мають сформувати й підвищувати такі 
необхідні для виконання бойових завдань 
якості, як сміливість, відповідальність, ціка-
вість до нового, і технічно-гуманітарну ін-
тенцію особистості. Ці якості в ідеалі мають 
бути наявними вже на початковій, на рівні 
абітурієнта, фазі навчання. 

У межах експерименту сформульовано 
основні властивості особистості майбут-
нього пілота, а також шляхи їх формування 
за допомогою доцільної модифікації освіт-
ніх умов; виокремлено маркери й критерії 
їхнього становлення. Отже, розглянемо 
основні складники «Я-образу» пілота, які 
упродовж навчання, а потім – професійно-
го зростання впродовж життя, інтегрува-
тимуться крізь особисті модальності життя 
кожного курсанта в індивідуальний профе-
сійний стиль.

Опираючись на праці провідних науков-
ців, а також на особистий викладацький 
досвід, виокремлюємо такі психолого-ди-
дактичні складники «Я-образу» майбут-
нього військового пілота: а) усвідомлен-
ня, зацікавлення і потреба в плануванні та 
фактичній здатності продуктивно працюва-
ти в напрямі набуття системи знань, умінь 
і можливостей розв’язувати професійні 
льотні задачі; у реалізації виконання розу-
мових дій та готовності до виконання бойо-
вих завдань; б) зорієнтованість курсанта на 
дидактичну сензитивність до впровадження 
сучасних технологій навчання й засвоєння 
ІТ-технологій, зацікавленість у передових 
технічних впровадженнях; в) суб’єктивне 
бачення себе як високопрофесійного й ви-
сокомотивованого фахівця в обраній сфе-
рі; г) об’єктивне бачення й оцінка інструк-
торсько-викладацьким складом зовнішніх 
(компетентнісних) та внутрішніх (психоло-
гічних) професійних властивостей курсан-
та. Ці властивості розвиваються й удоско-
налюються.

Об’єктивний дидактичний складник, що 
формуватиме «Я-образ» пілота, містить: 
теоретичну основу льотної справи; змісто-
ву частину (цілі навчання, зміст навчаль-
ного матеріалу відповідно до стандар-
тів підготовки пілотів, набуття достатніх 
компетенцій); процесуальну частину (ор-
ганізація навчального процесу, методи 
й форми навчальної діяльності курсантів 
та викладачів, управління навчальним про-
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цесом, діагностика навчального процесу); 
потенційно відкриту незавершену частину 
(набуття досвіду в процесі професійної ді-
яльності, зорієнтованість на освіту впро-
довж життя). 

Коригування професійно важливих яко-
стей майбутніх пілотів, а також профе-
сійне вдосконалення льотного складу під 
час експерименту здійснювалися в межах 
стимулювання аналітичного стилю мис-
лення з опорою на емоційні, оцінні й інші 
ірраціональні особисті підходи до набуття 
професії. Прагматичний аспект доповнено 
формуванням ієрархії професійних навиків 
у межах наземної підготовки: теоретичної, 
фізичної і тренажерної.

Автором статті, виходячи з багаторічно-
го досвіду, сформульовано етапи набуття 
достатнього інтеріоризованого суб’єктив-
ного «Я-образу» пілота, що включає ірра-
ціональну суб’єктивну, раціональну суб’єк-
тивну й раціональну об’єктивну складові 
частини. Для перевірки гіпотези й експе-
риментального формування такого образу 
імплементовано низку психолого-дидак-
тичних методів і практик.

Так, на початку діагностувального експе-
рименту здійснено пропедевтичну діагнос-
тику початкового «Я-образу» пілота серед 
першокурсників Харківського національно-
го університету повітряних сил імені Івана 
Кожедуба шляхом підбору інтерв’юера-
ми словесних та образних асоціацій щодо 
очікуваного в майбутньому образу свого 
професійного «Я». Аналіз результатів цьо-
го діагностування засвідчив ірраціональ-
ний складник базового (наївного) образу 
пілота, який був кваліфікований як образ 
очікуваного професійного «Я». Його квінте-
сенцію є категорії РОМАНТИКА, ПРЕСТИЖ, 
КРАСА (зовнішні ознаки, пов’язані зі сте-
реотипами щодо льотних та військових 
професій, наявність усталених символів і 
атрибутів: уніформа, авіаційне споряджен-
ня, літак як символ та інструмент подолан-
ня звичних фізичних параметрів); НЕБО, 
ГЕРОЇЗМ, ЕЛІТАРНІСТЬ (внутрішні, особи-
стісно значущі цінності, що сприяють само-
ствердженню й повазі з боку оточення).

У межах діагностувально-експеримен-
тальної частини здійснено також перевірку 
прикінцевого усвідомленого професійного 
«Я-образу» студентів 4-го року навчання 
перед здобуттям освітнього рівня «Бака-
лавр». Вихідні результати пропедевтично-
го та проміжного (4-й курс) діагностування 
усвідомленого «Я-образу» пілота піддано 
аналізу за динамікою раціональних (більш 
об’єктивних) та ірраціональних компонен-
тів, результати аналізу яких наведено на 
рисунку 1.

Рисунок демонструє відмінність між ди-
намікою раціональних та ірраціональних 
компонентів «Я-образу». Так, якщо зростан-
ня усвідомлених (раціональних) складників 
професійного «Я-образу» із набуттям ком-
петенцій лінійно зростає, то емоційний ірра-
ціональний складник максимальний у пер-
ший рік навчання, а потім – лінійно спадає. 
32% курсантів вказують на розчарування 
в первинному стані очікувань. Отримані 
дані свідчать, що на протягом 1–2 років 
навчання необхідно максимально врахову-
вати співвідношення емоційного й раціо-
нального бачення свого професійного «Я».

Окремим важливим напрямом виро-
блення в курсантів усвідомленого профе-
сійного «Я» вважається тренажерна підго-
товка, яка має великий потенціал під час 
діагностування та коригування професійно 
важливих якостей. Її основним недоліком 
є усвідомлення курсантом симулятивності, 
«несправжньості» польоту, що знижує емо-
ційну напругу, а отже, слабко підкріплює 
емоційний складник «Я-образу». З’ясова-
но, що майже 36% учасників експерименту, 
які мають відносно лабільну психіку, під час 
тренажерної підготовки виявляють емо-
ційне напруження, близьке до показників 
за реального польоту (збільшення частоти 
серцевих скорочень, суб’єктивні показники 
хвилювання та внутрішньої напруги). Саме 
для цієї категорії курсантів тренажерна під-
готовка близька за психоемоційним впли-
вом до реального польоту.

І. Смирнова вважає, що використовувані 
в наш час методики тренажерної підготов-
ки недостатньо ефективні через процесу-
альну й психологічну відмінності засобів 
наземної підготовки (теоретичної, фізич-
ної, тренажерної [9]. Крім того, недоліком 
вищезазначених теорій є кореляція «окре-
ма якість – окремий засіб», тому ми нама-
гатимемося дотримуватися холістичного 
погляду на системність у підготовці пілотів 
військової авіації. На нашу думку, в основі 
миттєвих і правильних рішень під час ви-
конання бойових завдань лежить інтеграль-
но-універсальна якість пілота почуватися 
впевнено в усіх сферах і ситуаціях, що не-
можливо без розширеної свідомості й ін-
телекту, а отже, жоден окремий елемент 
освітньої системи не може бути визначаль-
ним для підготовки курсанта.

Багатоаспектне вивчення складників 
«Я-образу» як чинників впливу на курсанта, 
які можна розглядати як зовнішні та вну-
трішні інформаційно-енеогетичні ресурси, 
доцільно подати у вигляді візуалізованої 
схеми.

Схема демонструє два діаметрально 
протилежні типи внутрішніх інтенцій курсан-
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та (дуги AB та CD). Так, сектор АВ зображає 
деструктивну інтенцію курсанта, сфера інте-
ресів й мотивів особистості якого звужена 
й розширюється в бік ентропійного (інфор-
маційно розсіяного) середовища. Причи-
на перебування таких студентів у центрі 
освітньої системи зазвичай неіманентна й 
немотивована глибоким романтично-прак-
тичним прагненням стати військовим піло-
том. Дуга CD демонструє інтенцію успіш-

ного студента з розширеним кругозором. 
Вершина кривої, як і вершина сектора 
АВ, також перебуває в центрі формування 
«Я-образу» пілота, але його іманентність, 
природність, вмотивованість і бачення 
дозволяє успішно засвоювати програму, 
виходити за позапедагогічне середовище 
і черпати знання й досвід для розширен-
ня кругозору як зі спеціально організо-
ваного, так і з ентропійного середовища.

 
Схема 1. Системне бачення підготовки пілота з урахуванням інтенції особистості, 

педагогічних і непедагогічних чинників впливу

 Рис. 1. Динаміка складників «Я-образу» пілота під час навчання
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Це пояснюється психологічною пробле-
мою, яку можна назвати «проблемою сту-
дента»: типовий студент свідомо або несві-
домо вважає свої інтереси протилежними 
навчальному процесу та інтересам викла-
дача. Студент уникає управління й тяжіє, 
за схемою, до зовнішніх позапедагогічних 
кіл. Доцільним засобом подолання таких 
деструктивних інтенцій є формування на-
станов, за якими льотна професія розвиває 
всі найкращі якості особистості. Тобто кур-
сант має зрозуміти, що саморозвивається, 
самонавчається, а отже, з опануванням по-
вітря з легкістю входить у широкі позапе-
дагогічні й позапрофесійні кола, упорядко-
вує для себе їхню емоційну й інформаційну 
ентропію. Остання спірально ще більше 
розширює горизонти і надає професійної 
впевненості. У цьому й полягає синерге-
тичний ефект правильно вибраної інтенції 
й глибокої вмотивованості.

Висновки із проведеного дослідження. 
Отже, раціональне усвідомлення очікуваних 
професійних якостей зростає майже ліній-
но упродовж усього періоду навчання, тоді 
як ірраціональна компонента зростає в уяв-
люваному більшістю респондентів власно-
го «Я-образі» тільки до середини першого 
року навчання. Після цього настає суб’єк-
тивне переживання «розчарування» у зов-
нішніх складниках (атрибутах, престижі, 
романтиці) «Я-образу» пілота, надалі емо-
ційний складник лінійно спадає паралельно 
зі зростанням раціонального, тобто власне 
компетентнісного складника. 

Діагностовано, що найбільший емоцій-
ний мотиваційний потенціал зберігає пе-
реживання хвилювання й «романтики» під 
час польоту або його імітації на тренажері. 
Отже, найтісніший психоемоційний зв’я-
зок, що мотивує курсанта в професійному 
зростанні й формуванні власного фахового 
образу, можна виразити двома корельова-
ними концептами «Я – ПОЛІТ», що експлі-
куються в таких суб’єктивних судженнях: 
а) ПОЛІТ – це небезпека, захоплення, пе-
ремога, велич, романтика, напруга, відпо-
відальність; б) Я – особливий, героїчний, 
долаю внутрішні психологічні перешкоди, 
герой, воїн, хвилююся, готовий / готую-
ся до виконання бойових завдань, маю 
престиж, що є більшим за наземні війська. 

Такий емоційний компонент залишається 
стійким, і його потрібно утримувати й роз-
вивати. Раціональний компонент професій-
ного «Я» майбутнього пілота амбівалент-
ний: він містить раціональні настанови та 
стереотипи щодо місця людської й власне 
особистої участі в льотній військовій справі, 
а з іншого боку, він «обростає» власне про-
фесійними компетенціями, навичками й на-
становами, що набуваються впродовж нав-
чання. Саме останні психолого-дидактичні 
феномени послаблюють первинне роман-
тичне забарвлення очікуваного «Я-образу», 
проте формують нові професійні емоційні 
якості.
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ЗДОРОВОГО  
СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Онищук С.О., ст. викладач
Одеський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті порушено проблему пошуку нових засобів підготовки майбутніх економістів до здорового 
способу життя в процесі навчання в закладах вищої освіти засобами спортивно-масової роботи. Здійс-
нено спробу довести, що модель підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя може 
використовуватися в освітньому процесі не лише як навчальне забезпечення, але й як засіб фізично-оз-
доровчого виховання.

Ключові слова: майбутній економіст, здоровий спосіб життя, фізичне виховання.

В статье затронута проблема поиска новых средств подготовки будущих экономистов к здоровому 
образу жизни в процессе обучения в учреждениях высшего образования средствами спортивно-массо-
вой работы. Предпринята попытка доказать, что модель подготовки будущих экономистов к здоровому 
образу жизни может быть использована в образовательном процессе не только в качестве учебного 
обеспечения, но и как средство физически-оздоровительного воспитания.

Ключевые слова: будущий экономист, здоровый образ жизни, физическое воспитание.

Onyshchuk S.A. MODEL OF PREPARING FUTURE ECONOMISTS FOR HEALTHY LIFESTYLE  
IN THE STUDYING PROCESS IN ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION

The article touches upon the problem of searching for new means of training future economists for a 
healthy lifestyle in the process of teaching in institutions of higher education by means of sports-mass work. 
An attempt has been made to prove that the model of preparing future economists for a healthy lifestyle can 
be involved in the educational process not only as an educational provision, but also as a means of physically 
and health education.

Key words: future economist, healthy lifestyle, physical education.

Постановка проблеми. Обґрунтування 
моделі підготовки майбутніх економістів до 
здорового способу життя в процесі навчан-
ня в закладах вищої освіти зумовлена по-
требами суспільства в студентській молоді з 
високим рівнем інтелігентності, духовності, 
творчого потенціалу, фізичного і психічного 
здоров’я, зокрема майбутніх економістів.

В умовах глобалізації змін та стрімкого 
розвитку технологій реформування вітчиз-
няної системи вищої освіти є чинником 
розвитку та зростання соціально-еконо-
мічного потенціалу українського суспіль-
ства. Як зазначає вітчизняний дослідник 
О. Михайленко, конкуренція на ринку освіт-
ніх послуг стає все жорсткішою, тому при-
вабити і втримати свого студента можуть 
лише заклади вищої освіти, де викладають 
професіонали із сучасними технологічними 
і комунікаційними навичками, постійно по-
новлюваним світоглядом, демократичним 
стилем комунікацій і лідерства [2]. Саме 
такий викладач здатен підготувати конку-
рентоспроможних на ринку праці майбутніх 
економістів, сформувати в сучасних сту-
дентів потреби і навички здорового спосо-
бу життя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом в Україні спостеріга-

ється тенденція погіршення стану здоров’я 
серед студентської молоді в закладах ви-
щої освіти. На це звертають увагу фахівці 
в галузі фізичного виховання і спорту, як-
от В. Ареф’єв, М. Гончаренко, Г. Грибан, 
а також автори, які розглядали проблему 
здоров’я майбутніх економістів, а саме: 
Н. Башавець, О. Шукатка й інші. Встанов-
лено, що поменшало студентської молоді, 
яка належить до загальної медичної групи, 
що впливає на перебіг спортивно-масової 
роботи. Тому зараз необхідно розвивати та 
долучати майбутніх економістів з усіх ме-
дичних груп.

Підготовці майбутніх економістів до здо-
рового способу життя в процесі навчання 
в закладах вищої освіти сприятиме визна-
чення педагогічних умов, компонентів, кри-
теріїв та рівнів підготовленості майбутніх 
економістів до здорового способу життя

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в обґрунтувані й апробації моделі 
підготовки майбутніх економістів до здо-
рового способу життя в процесі навчання 
в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Насамперед варто розглянути 
сутність поняття «модель» у розумінні різ-
них науковців. Модель – це «умовний об-
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раз (зображення, схема, опис) якогось 
об’єкта (або системи об’єктів), що збері-
гає зовнішню подібність і пропорції частин, 
за певної схематизації й умовності засобів 
зображення» (за С. Гончаренко) [1, с. 213.]; 
модель (зразок, еталон) – це «пристрій, що 
відтворює, імітує будову і дію будь-якого 
іншого пристрою, образ (уявний, графіч-
ний, схематичний) будь-якого процесу, 
явища, використовуваного як його «пред-
ставник» (за А. Рибковським та С. Кані-
шевським) [3, с. 67]; «спеціально створена 
для цілей дослідження матеріальна або не-
матеріальна система, яка має відповідний 
ступінь схожості з досліджуваною систе-
мою, є її спрощеним уявленням у просторі 
та часі, призначена для вивчення поведінки 
досліджуваної системи й отримання знань 
про неї та її властивості» (за О. Старіш)  
[5, с. 232]; система, що являє собою усві-
домлено спрощений образ системи-оригі-
налу (за А. Севрук) [4, с. 144].

Модель ми розуміємо як штучно створе-
ну схему, яка може відтворити і замінити 
досліджуване явище так, що її вивчення 
дозволяє отримати нову інформацію, необ-
хідну для успішного вирішення наукових і 
практичних завдань.

Для підготовки майбутніх економістів 
до здорового способу життя в процесі нав-
чання в закладах вищої освіти необхідно 
розробити експериментальну модель, яка 
дозволяє створювати умовний образ цьо-
го явища і має розкрити його будову, що 
дозволить детально, наочно проаналізува-
ти мету, засоби, умови, які сприяють фор-
муванню підготовки майбутніх економістів 
до здорового способу життя.

З огляду на думки різних науковців, бу-
демо виходити з того, що модель можна 
вважати своєрідним планом, який вико-
ристовується насамперед для зручного та 
кращого розуміння явища, що вивчається 
для цілей дослідження, а також для того, 
щоб виявити властивості та зв’язки систе-
ми, що презентується.

Створена модель відображає підготовку 
майбутніх економістів до здорового спо-
собу життя в процесі навчання в закладах 
вищої освіти. Ця модель розглядається як 
відбиття системи, що містить: мету, підхо-
ди, принципи, чинники, засоби, методи, 
форми, компоненти, критерії, педагогічні 
умови, результат, блок корекції (у разі не-
досягнення запланованих рівнів).

Структура моделі містить сукупність 
мотиваційно-ціннісного, когнітивного, ді-
яльнісного компонентів. Мотиваційно- 
ціннісний компонент відображає світогляд-
ну орієнтацію на здоровий спосіб життя, 
переконання, що спонукають майбутніх 

економістів до активної здоров’язбере-
жувальної діяльності, потреби в здоров’ї, 
мотиви, стимули, інтереси, громадську від-
повідальність за своє здоров’я, пріоритет-
ність здоров’я серед інших цінностей, по-
зитивний ідеал.

Когнітивний компонент складається 
з теоретичних та методичних знань щодо 
здорового способу життя, зі сформовано-
сті відповідного рівня підготовки майбутніх 
економістів до здорового способу життя 
в процесі навчання. Діяльнісний компонент 
охоплює: оволодіння уміннями та навичка-
ми підготовки до здорового способу життя, 
самоконтролю рівня здоров’я, оцінювання 
рівня підготовки майбутніх економістів до 
здорового способу життя в процесі навчан-
ня у вищих закладах освіти; розвиток ру-
хових якостей; відмова від шкідливих зви-
чок; власний та якісний медичний догляд 
(за необхідності); збалансоване харчуван-
ня; повноцінний відпочинок; задоволеність 
навчанням; активну життєву позицію; пси-
хічний комфорт; саморегуляцію психічного 
стану; здоров’язбережувальну діяльність 
засобами спортивно-масової роботи.

Для розв’язання визначених завдань (на 
основі аналізу наукових джерел визначити 
зміст понять «здоров’я», «здоровий спосіб 
життя». Визначити зміст феномена «підго-
товленість майбутніх економістів до здоро-
вого способу життя в закладах вищої осві-
ти»; визначити компоненти підготовленості 
майбутніх економістів до здорового спосо-
бу життя в закладах вищої освіти, її критерії 
та показники; охарактеризувати рівні під-
готовленості студентів до здорового спо-
собу життя; визначити педагогічні умови 
підготовки майбутніх економістів до здоро-
вого способу життя, розробити модель та 
методику підготовки майбутніх економіс-
тів до здорового способу життя; експери-
ментально апробувати модель та методику 
підготовки майбутніх економістів до здоро-
вого способу життя в закладах вищої осві-
ти – С. О.), перевірки гіпотези дослідження 
(підготовка майбутніх економістів до здо-
рового способу життя в процесі навчання 
в закладах вищої освіти відбуватиметься 
доцільно, якщо реалізувати такі педагогічні 
умови: усвідомлення значущості підготовки 
майбутніх економістів до здорового спо-
собу життя в процесі навчання в закладах 
вищої освіти; сформованість потреби май-
бутніх економістів до здорового способу 
життя в процесі навчання в закладах вищої 
освіти; залучення майбутніх економістів до 
спортивно-масової роботи в процесі нав-
чання у закладах вищої освіти – С. О.), до-
сягнення мети використано комплекс ме-
тодів дослідження, а саме:
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– теоретичні методи: вивчення, аналіз, 
синтез та порівняння положень філософ-
ської, психолого-педагогічної, методичної 
літератури з теми дослідження, наукових 
здобутків вітчизняних та закордонних уче-
них, нормативної документації вищих на-
вчальних закладів для теоретичного обґрун-
тування підготовки майбутніх економістів 
до здорового способу життя в закладах 
вищої освіти; узагальнення, абстрагування, 
класифікація та систематизація одержаної 
інформації з метою визначення критеріїв 
оцінювання рівнів підготовленості та їхніх 
показників; логіко-системний, порівняль-
ний, моделювальний аналіз для виокрем-
лення педагогічних умов, що сприяють 
досліджуваному процесу та розробленню 
моделі підготовки майбутніх економістів до 
здорового способу життя в процесі навчан-
ня в закладах вищої освіти;

– емпіричні методи: діагностувальні (бе-
сіди, анкетування, тестування); обсерва-
ційні (пряме й непряме спостереження); 
праксиметричні (аналіз і узагальнення по-
зитивного педагогічного досвіду);

– експериментальні методи: педагогіч-
ний експеримент (констатувальний і фор-
мувальний етапи) з метою визначення 
ефективності запропонованих педагогіч-
них умов та моделі їх реалізації; статис-
тично-кількісне й якісне оброблення даних 
експерименту.

За результатами констатувального етапу 
дослідження здійснено кількісний та якісний 
аналіз рівнів підготовленості майбутніх еко-
номістів до здорового способу життя в про-
цесі навчання в закладах вищої освіти.

У дослідженні розроблено експеримен-
тальну модель підготовки майбутніх еконо-
містів до здорового способу життя в про-
цесі навчання в закладах вищої освіти, яка 

ґрунтувалася на системному підході і пе-
редбачала поетапну комплексну реаліза-
цію визначених педагогічних умов. Метою 
першого мотиваційно-цінісного етапу було 
озброєння студентів ціннісним ставленням 
до формування зазначеної підготовки. Дру-
гий, когнітивний етап передбачав набуття 
майбутніми економістами прикладних умінь 
і навичок щодо підготовки до здорового 
способу життя в процесі навчання в закла-
дах вищої освіти. Третій, діяльнісний етап 
мав за мету втілення одержаних студента-
ми знать, умінь та навичок щодо згаданої 
вище підготовки під час участі в спортив-
но-масовій роботі.

За результатами прикінцевого етапу 
експерименту в студентів експеримен-
тальної групи виявлено суттєві позитивні 
зміни щодо підготовленості до здорового 
способу життя в процесі навчання в закла-
дах вищої освіти: високого рівня досягли 
12,7% студентів ЕГ (у КГ 8,7%). Зафіксо-
вано 63,7% студентів ЕГ, які виявили за-
довільний рівень (у КГ – 20,2%). Низький 
рівень підготовленості майбутніх економіс-
тів до здорового способу життя в процесі 
навчання в закладах вищої освіти виявлено 
у 23,6% студентів ЕГ (у КГ – 71,1%).

На першому етапі реалізовано першу 
педагогічну умову усвідомлення значущості 
підготовки майбутніх економістів до здо-
рового способу життя в процесі навчання 
в закладах вищої освіти, тобто озброєння 
студентів ціннісним ставленням до форму-
вання зазначеної підготовки за допомогою 
таких форм і методик: рефлексивні есе: 
«Навіщо бути здоровим?», «Що для тебе 
фізичне виховання?», «Оціни власне здо-
ров’я», «Що таке здоровий спосіб життя?», 
«Бути обізнаним зі спорту – володіти сві-
том!», «Збережи себе», «Збережи своє здо-

Таблиця 1
Загальний рівень підготовленості до здорового способу життя  

в процесі навчання в закладах вищої освіти
Рівень

Група Високий Задовільний Низький

абс. % абс. % абс. %
ЕГ 8 7,8 14 13,7 80 78,5
КГ 8 7,7 14 13,5 82 78,8

Таблиця 2
Загальний рівень підготовленості студентів до здорового способу життя  

в процесі навчання в закладах вищої освіти на прикінцевому етапі  
дослідно-експериментальної роботи

 Рівень
Група Високий Задовільний Низький

абс. % абс. % абс. %
ЕГ 13 12,7 65 63,7 24 23,6
КГ 9 8,7 21 20,2 74 71,1
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Завдання: Експериментально апробувати методику підготовки майбутніх економістів 
до здорового способу життя в процесі навчання у закладах вищої освіти.

Принципи: доступності, послідовності, професійної спрямованості, 
інтегративності, безперервності, системності

Педагогічні умови:
- усвідомлення значущості підготовки майбутніх економістів до здорового 
способу життя в процесі навчання у закладах вищої освіти;
- сформованість потреби майбутніх економістів до здорового способу життя в
процесі навчання у закладах вищої освіти;
- залучення майбутніх економістів до спортивно-масової роботи в процесі 
навчання у закладах вищої освіти.

Результат: підготовленість майбутніх економістів до здорового 
способу життя в процесі навчання у закладах вищої освіти;
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Мета: підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя у закладах вищої освіти

Рис. 1. Модель підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя  
в процесі навчання в закладах вищої освіти

ров’я»; теми-роздуми: «Здоров’я – це... »,  
«Здоровий спосіб життя – це... », «Навіщо 
бути здоровим?», «Твої засоби до здоро-
вого способу життя»; міні-лекції: «Шкідливі 
звички», «Ранкова зарядка», «Наркоманія  
та алкоголізм», «Здорове харчування», 
«Життєві цінності», «Здоров’я твоєї сім’ї».

На цьому етапі майбутнім економістам 
запропоновано заповнити «Щоденник сту-
дента з фізичного виховання» за рейтин-
гом. Він складався із 6 сторінок, на яких 
ішлося про різні форми і методи спортив-

но-масової роботи, до яких студенти мали 
додати свої улюблені види спорту. Після 
перевірки щоденників на начальному етапі 
майбутніх економістів розподілено до від-
повідних спортивних секцій (за бажанням), 
наприклад, спортивні ігри: волейбол, бас-
кетбол, стрітбол, футбол, мініфутзал, ганд-
бол, регбі; настільний теніс, гірьовий спорт, 
бокс, дзюдо, бадмінтон, шахмати та шахи, 
туристичні походи тощо. У кожній секції 
обирався капітан команди, фізорг, відпові-
дальний, з яким проводили відповідний ін-
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структаж щодо правил роботи. Як показала 
практика, відповідальними стали найбільш 
обізнані в кожному виді спорту або старші 
з команди.

На другому етапі впроваджено педа-
гогічну умову «сформованість потреби 
до здорового способу життя в процесі нав-
чання в закладах вищої освіти». Цей етап 
передбачав набуття майбутніми економі-
стами прикладних умінь і навичок здорово-
го способу життя. У межах реалізації цієї 
педагогічної умови складено доповіді: «Са-
моорганізація з підготовки до здорового 
способу життя», «Мій здоровий спосіб жит-
тя», «Моє здоров’я», «Фізичне виховання 
і здоров’я організму», «Моє збалансоване 
харчування», «Оздоровча ходьба», «Оздо-
ровчий біг», «Вечірні прогулянки до моря», 
«Загартування через плавання», «Крок 
до здорового способу життя», «Нетради-
ційні види спорту»; конкурси: «Козацькому 
роду – нема переводу!», «Місто здоров’я», 
осінній та весняний марафони, факуль-
тативні спартакіади, спортивний конкурс 
«Моя спортивна гра».

Третій етап мав за мету реалізацію такої 
педагогічної умови, як залучення до спор-
тивно-масової роботи майбутніх економіс-
тів у процесі навчання в закладах вищої 
освіти, що передбачала втілення одержа-
них студентами знать, умінь та навичок 
у спортивно-масовій роботі.

У результаті зівставлення вихідного 
та досягнутого рівнів підготовленості май-
бутніх економістів до здорового способу 
життя в процесі навчання в закладах вищої 
освіти можна виявити динаміку процесу 
підготовки та скорегувати даний процес. 
Під час корегування необхідно забезпечити 
діяльність викладача щодо адаптації змісту 
та технології викладання навчального ма-
теріалу відповідно до індивідуальних освіт-

ніх потреб та можливостей економіста. 
Це стосується підбору засобів навчання, 
удосконалення організаційних форм і мето-
дів, що представлені в експериментальній 
моделі.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Підготовка майбутніх економістів до 
здорового способу життя в процесі навчан-
ня в закладах вищої освіти буде реалізову-
ватися на основі розробленої нами моделі, 
в основу якої покладено системний підхід 
до вищої професійної освіти. Формування 
фізично-оздоровчої спрямованості особи-
стості майбутнього економіста здійснюва-
тиметься із застосуванням усієї сукупнос-
ті форм, методів, засобів, організаційних 
форм навчання та сучасних інноваційних 
освітніх технологій.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в експериментальній перевірці 
розробленої моделі та педагогічних умов 
підготовки майбутніх економістів до здо-
рового способу життя в процесі навчання 
в закладах вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гончаренко С. Український педагогічний слов-

ник. К.: Либидь, 1997. 376 с.
2. Перший в Україні колаборативний конструк-

тивістський онлайн-курс «Культурні виміри та про-
фесійні стратегії» – результат українсько-канадської 
співпраці. URL: http://www.edu-trends.info/online-course- 
kneu-uoit.

3. Рибковський А., Канішевський С. Системна ор-
ганізація рухової активності людини. Донецьк: ДонНУ, 
2003. – 436 с. С. 67.

4. Севрук А., Юнина Е. Мониторинг качества пре-
подавания в школе: учебное пособие. М.: Педагогиче-
ское общество России, 2003. 144 с.

5. Старіш О. Системологія: підручник. Київ: Центр 
навчальної літератури, 2005. 232 с.



Збірник наукових праць 169

УДК 378:373.2

СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

Панькевич О.О., здобувач кафедри педагогіки
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К.Д. Ушинського»

У статті подано теоретичний аналіз наукових підходів дослідників до обґрунтування сутності про-
фесійної самореалізації майбутніх фахівців соціономічної сфери в процесі професійної підготовки в за-
кладах вищої освіти. Професійна самореалізація визначається як гармонійний розвиток особистісних 
потенційних можливостей студентів, поєднаний із проявом індивідуальних властивостей і набуттям 
професійних знань, формуванням практичних умінь та навичок соціономічної діяльності.

Ключові слова: самореалізація, професійна самореалізація, професійна підготовка, майбутні фа-
хівці соціономічної сфери.

В статье представлен теоретический анализ научных подходов исследователей к обоснованию сущ-
ности профессиональной самореализации будущих специалистов социономической сферы в процессе 
профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования. Профессиональная самореали-
зация определяется как гармоничное развитие личностных потенциальных возможностей студентов, 
объединенное с проявлением индивидуальных свойств и приобретением профессиональных знаний, 
формированием практических умений и навыков социономической деятельности.

Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, профессиональная подго-
товка, будущие специалисты социономической сферы.

Pankevych О.О. THE ESSENCE OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF FUTURE SOCIONO-
METRIC SPHERE SPECIALISTS 

The article deals with the theoretical analysis of scientific approaches of researchers to the ground of 
essence of professional realization of future socionometric sphere specialists in the process of professional 
preparation in higher education establishments. Professional self-realization is determined as the harmonious 
development of personal potential possibilities of students, connected with the display of individual properties 
and acquisition of professional knowledge, forming of practical abilities and skills in socionometric activity.

Key words: self-realization, professional self-realization, professional preparation, future specialists 
of socionometric sphere.

Постановка проблеми. В умовах по-
літичних, економічних і соціальних змін, 
що відбуваються в Україні, особливу увагу 
привертає проблема професійного ста-
новлення майбутніх фахівців, можливо-
стей розвитку їхнього особистісно-профе-
сійного потенціалу. Сьогодення потребує 
не просто компетентних фахівців, а твор-
чих, ініціативних особистостей, здатних до 
особистісної самореалізації в майбутній 
професійній діяльності. Професійне ста-
новлення майбутніх фахівців соціономічної 
сфери розпочинається під час навчання 
в закладах вищої освіти і передбачає роз-
криття внутрішніх ресурсів особистості, 
що сприятиме надалі здійсненню ефек-
тивності професійної соціономічної діяль-
ності.

З огляду на це, важливим завданням су-
часного закладу вищої освіти є не лише на-
дання необхідних професійних знань щодо 
соціономічної діяльності, а насамперед 
створення відповідних умов, що сприяти-
муть розвитку потенційних можливостей 
майбутніх фахівців, досягнення ними по-

ставлених цілей у вирішенні значущих про-
блем, що дозволить їм максимально повно 
розкрити свій творчий потенціал і розвину-
ти здатність до професійної самореалізації 
в подальшій соціономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Варто зазначити, що різні аспекти 
проблеми особистісної самореалізації по-
стійно перебувають у центрі уваги дослід-
ників. Так, предметом досліджень є: стра-
тегії професійної самореалізації молоді 
в сучасному суспільстві (Т. Прохоренко), 
питання самореалізації особистості в ос-
вітньому просторі (М. Ватковська), само-
реалізації особистості в позавиробничій 
сфері суспільства (А. Ідінов), утруднень 
самореалізації особистості в професійній 
сфері (Л. Коростильова), гуманізації освіти 
й саморозвитку особистості (Л. Кулікова), 
самореалізації особистості як складової 
частини процесу самоорганізації її сутніс-
них сил (Д. Леонтьєв, Г. Нестеренко), як 
культурно-історичного феномена (М. Не-
дашківська), як механізму формування 
інтегрованого стилю життя особистості 
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(О. Бандура), як одного з компонентів про-
фесійного самовдосконалення особистості 
(Н. Тимошенко) тощо.

Незважаючи на значну кількість дослі-
джень щодо вирішення проблем саморе-
алізації особистості, питання професійної 
самореалізації майбутніх фахівців соціоно-
мічної сфери залишаються актуальними. 

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в здійсненні теоретичного аналізу 
наукових підходів дослідників до обґрун-
тування сутності професійної самореаліза-
ції майбутніх фахівців соціономічної сфери 
в процесі професійної підготовки в закла-
дах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціономічні професії, за визна-
ченням Є. Клімова, належать до типу «лю-
дина – людина». Представникам професій 
такого типу властиві гарне самопочуття під 
час роботи з людьми, потреба в спілкуван-
ні, здатність ставити себе на місце іншої 
людини, швидко розуміти наміри, думки, 
настрій інших людей, розумітися у вза-
ємовідносинах людей, добре пам’ятати 
особистісні якості багатьох різних людей. 
Вони повинні вміти керувати, навчати, ви-
ховувати, виконувати корисні дії в процесі 
задоволення потреб людей; уміти слухати 
і вислуховувати; мати широкий світогляд; 
володіти мовленнєвою (комунікативною) 
культурою; мати «душевну спрямованість 
розуму», уміти спостерігати прояви почут-
тів, розуму і характеру людини, розуміти 
її поведінку, бути здатними до співчуття; 
уміти вирішувати в нестандартних ситуа-
ціях; володіти емоційною саморегуляцією  
[8, с. 201–202]. 

Дещо по-іншому тлумачить сутність со-
ціономічних професій Л. Буркова, яка на-
голошує на тому, що вони вирішують про-
фесійні завдання, пов’язані із соціальними 
відносинами в суспільстві, зміст яких зо-
середжено на їх розвитку, регуляції, до-
слідженні соціальних закономірностей і 
тенденцій, збереженні, трансформації істо-
рично визначених і прийнятих у суспільстві 
форм культури та традицій на всіх рівнях 
соціальної взаємодії. Ідеться про такі про-
фесії, як: психолог, педагог, соціальний пе-
дагог, соціальний працівник, журналіст, по-
літолог, соціолог, юридичні професії тощо 
[3, с. 72].

На нашу думку, основною сферою ді-
яльності фахівців соціономічних професій є 
допомога людям, які потрапили в складну 
життєву ситуацію і не можуть самі з нею 
впоратися. Надати необхідну допомогу 
може лише фахівець, який має бажання це 
зробити, небайдужий до проблем інших 
людей і здатний це зробити на високому 

професійному рівні. З огляду на це, під час 
навчання в закладах вищої освіти перед 
викладачами постає завдання формування 
суспільно активної та гармонійно розвине-
ної особистості майбутніх фахівців, що, за 
Л. Анциферовою, значною мірою залежить 
від особистих зусиль самих студентів, орі-
єнтованих на самовдосконалення та само-
реалізацію як неодмінну умову досягнення 
успіху в житті [1, с. 13].

Зазначимо, що в довідковій літерату-
рі поняття «самореалізація» трактується 
по-різному:

– як реалізація свого творчого людського 
потенціалу [5, с. 1001]; 

– як найбільш повне виявлення особи-
стістю своїх індивідуальних і професійних 
можливостей [9, с. 133];

– як «проба і розгортання ув’язнених 
у людині потенцій», як самоствердження, 
як прагнення людини до самоздійснення, 
реалізації себе в об’єктивному світі, при-
власнення індивідом своєї діяльнісної суті 
[17, с. 283]. 

У психології самореалізація розгляда-
ється в трьох аспектах: як потреба осо-
бистості, як діяльність і як об’єктивний 
та суб’єктивний результат цієї діяльності  
(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 
Д. Леонтьєв та ін.), як прагнення людини 
до найбільш повного виявлення та розвитку 
власних можливостей і здібностей (А. Мас-
лоу, Ф. Перлз, К. Роджерс та ін.).

З позиції педагогіки питання самореа-
лізації розглядається як допомога особи-
стості втілити свої позитивні можливості, 
розкрити здібності для того, щоб людина 
відчула себе реалізованою в житті, коли її 
особистісні амбіції цілком задоволені [143].

За визначенням Л. Кулікової, самореалі-
зація передбачає пошук людиною себе, ви-
явлення і, у результаті цього, розвиток сво-
їх можливостей: пред’явлення і збагачення 
сенсів діяльності і поведінки, здійснення 
спектра потреб, поглиблення смаків, поси-
лення свободи індивідуального розвитку і 
творчості тощо [11]. 

Як надання предметності основним фор-
мам активності індивіда (діяльність, спіл-
кування, свідомість) через самонавчання, 
самовиховання без самодіяльності особи-
стості й самоосвіту, що здійснюються як 
відповідно до потенцій індивіда, так і ви-
ходячи із зовнішніх умов (рівня знань, ви-
хованості суспільства) розглядає механізм 
самореалізації А. Голубчиков [6].

Суголосну думку висловлює М. Ватков-
ська, яка стверджує, що самореалізація є 
способом життя особистості, формує си-
стему цінностей і простір для самовизна-
чення, самоздійснення. Розвиток уявлень 



Збірник наукових праць 171

про самореалізацію особистості та її осо-
бливості, на думку дослідниці, значною мі-
рою пов’язаний із феноменом людського 
існування, змінами у взаємовідносинах 
особистості й усього людства, оскільки 
самореалізацію можна представити як со-
ціально-індивідуальний процес свідомого 
цілепокладання сутнісних сил на основі жит-
тєдіяльності кожної конкретної людини [4].

Зважаючи на те, що об’єктом започатко-
ваного дослідження є професійна підготов-
ка майбутніх фахівців соціономічної сфери, 
цікавим є визначення сутності самореалі-
зації Л. Коростильовою, яка наголошує на 
тому, що це здійснення можливостей роз-
витку «Я» засобами власних зусиль, спів-
творчості, співдіяльності з іншими людьми, 
соціумом і світом загалом. Самореалізація, 
на думку науковця, з якою важко не пого-
дитися, передбачає збалансований і гар-
монійний розвиток різних аспектів особи-
стості через докладання адекватних зусиль 
для розкриття генетичних, індивідуальних 
та особистісних потенціалів і досягається 
лише тоді, коли в людини є сильний спо-
нукальний мотив особистісного зростання 
[10, с. 52]. В основі самореалізації лежить 
це прагнення особистості до самовдоско-
налення, тобто одна із вищих потреб осо-
бистості, спрямована не тільки на реаліза-
цію особистістю власних сил і здібностей, 
але й на постійне зростання власних мож-
ливостей, підвищення якості власної діяль-
ності, в основі якої лежать вищі загально-
людські цінності [10, с. 53].

Не менш важливим є й твердження 
С. Васьковської, що самореалізація є про-
цесом реалізації здібностей та особистих 
потенцій у діяльності особистості, а та-
кож прагнення розвинути сильні сторони 
власної особистості. Науковець ототожнює 
самореалізацію з активністю особистості 
в значущих для неї сферах життєдіяльнос-
ті і взаємовідносин – спілкуванні, навчанні, 
творчості, професії тощо [18].

Розмірковуючи про проблеми особистіс-
ної самореалізації, О. Богатирьова припу-
скає, що одним з її об’єктивних параметрів 
може служити збіг (або гармонійне поєд-
нання) бажаних і досягнутих цілей і ціннос-
тей, а також емоційна стабільність, пов’я-
зана з досягненням (або наближенням) 
до життєво важливих сенсів, і позитивні со-
ціальні переживання щодо норм, еталонів і 
цінностей найближчого оточення [2].

В аспекті дослідження доцільно роз-
глянути підходи науковців до визначення 
сутності професійної самореалізації. Це 
зумовлено насамперед тим, що цілковите 
занурення в професійне життя, задово-
леність обраною професією, усвідомлена 

професійна позиція, постійне підтверджен-
ня власних професійної вагомості, потріб-
ності і корисності приводять до виникнення 
особливого емоційного стану – профе-
сійного оптимізму. Всі ці професійно зу-
мовлені зміни допомагають професійному 
самоствердженню, констатують самови-
значення особистості у професійній діяль-
ності, сприяють самореалізації у професії 
й означають цілковиту інтеграцію в профе-
сійне середовище [16, с. 16]. 

Не можна не погодитися із стверджен-
ням З. Курлянд, яка зазначає, що процес 
професійної самореалізації має узгоджу-
вати розвиток особистісних професійно 
значущих якостей із вимогами, які висуває 
суспільство до фахівця. В основі цього про-
цесу перебуває психічний механізм постій-
ного подолання внутрішніх суперечностей 
між наявним рівнем професіоналізму і тим, 
якого людина прагне досягти. З огляду на 
це, вчений доходить висновку, що основою 
самовдосконалення є різниця між «Я – ре-
альним професійним» і «Я – ідеальним про-
фесійним», і від того, наскільки особистість 
усвідомлює цю різницю, залежить її про-
фесійне зростання і формується потреба 
в самовдосконаленні [12, с. 19–20].

Під час дослідження проблеми підго-
товки майбутніх учителів іноземних мов 
(як представників соціономічних професій) 
до професійної самореалізації в процесі 
вивчення фахових дисциплін І. Лебедик за-
значає, що в центрі педагогічної концепції 
самореалізації перебуває віра в індивіду-
альний досвід людини та її здатність до са-
морозкриття, у можливість вияву в собі уні-
кальної й неповторної сутності, у визначенні 
напряму і засобів особистісного зростання. 
Водночас науковець наголошує на суттєво-
му впливі соціально-професійних вимог на 
самооцінку, самоствердження, самовизна-
чення, професійну самосвідомість, на мо-
тивацію досягнень у професії, на цілі про-
фесійного зростання [13, с. 7].

Аналогічну думку висловлює С. Петру-
сенко й акцентує увагу на тому, що в профе-
сійній самореалізації (самоактуалізації) для 
педагога важливе постійне самовдоскона-
лення, що сприяє розвиткові тих якостей, 
які забезпечують успіх у роботі. Цей про-
цес передбачає обов’язкове підвищення 
рівня професійних знань і вмінь, зважаючи 
на постійний розвиток виробництва, досяг-
нення науки та техніки, вимагає від учителя 
опанування нових педагогічних технологій, 
обізнаності щодо нових винаходів як педа-
гогічної, так і інших наук. Зазначене доз-
воляє стверджувати, що успішне вирішення 
нових, більш складних завдань, що поста-
ють перед сучасним учителем, стає немож-
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ливим без застосування новітніх досягнень 
науки. Отже, постійне оновлення і погли-
блення професійних знань, удосконален-
ня особистісних якостей, необхідних для 
здійснення педагогічної діяльності, має ста-
ти нагальною потребою вчителя [15, с. 87]. 

Професійна самореалізація педагога, за 
І. Ісаєвим, – це завжди інтегральна сума 
того, що вже реалізоване, і того, що може 
бути здійснене потенційно. Таке розуміння 
самореалізації дозволяє дійти висновку про 
те, що умовами задоволення цієї потреби 
на рівні особистості є: активно-позитивне 
ставлення до професійної діяльності, педа-
гогічні здібності, професійна Я-концепція, 
актуалізована потреба в постійному про-
фесійному самовдосконаленні, розвинене 
педагогічне мислення, рефлексія, гуманіс-
тична спрямованість інтелекту [7, с. 29].

Професійна самореалізація, за визна-
ченням науковців, охоплює такі узагальнені 
характеристики, як: професійний розви-
ток, професійні досягнення; затребуваність 
професійних знань і професійного досвіду 
(П. Семенухін), кар’єрні прагнення, в яких 
утілюється той рівень кар’єрних досягнень 
і соціального статусу, якого людина прагне 
досягти в майбутньому (Л. Долгих).

Найважливішими детермінантами її, на 
думку К. Федосенко, є об’єктивні й суб’єк-
тивні умови життя та професійної діяльності 
фахівця, які впливають на зміну параметрів 
(характеристик) професійної самореалізації. 

У структурі об’єктивних умов науков-
цем виокремлено соціально-педагогічний 
(суспільний статус спеціаліста й адекват-
на соціальна політика, матеріальний стан і 
стимулювання праці, побутові умови) і прак-
тичний (кількісний та якісний склад колек-
тиву, рівень організації праці) компоненти.

До суб’єктивних умов, на думку автора, 
належать: ставлення фахівця до професії 
на основі розуміння її самоцінності, уяв-
лення про себе як професіонала, потреба 
в професійному вдосконаленні й творчому 
підході до професійної діяльності, психоло-
гічне самопочуття та комфортність на ро-
боті [19].

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, у період первинного професій-
ного становлення (тобто навчання в закладі 
вищої освіти – О. П.) поняття «професійна 
самореалізація майбутніх фахівців соціо-
номічної сфери» будемо розуміти як гар-
монійний розвиток особистісних потен-
ційних можливостей студентів, поєднаний 
із проявом індивідуальних властивостей і 
набуттям професійних знань, формуван-
ням практичних умінь та навичок соціоно-
мічної діяльності, накопиченням досвіду 
під час вирішення соціономічних задач, 

створення комунікативних моделей пове-
дінки в професійній діяльності, залучення 
до науково-дослідницької діяльності, поза-
аудиторної роботи професійного спряму-
вання тощо. На нашу думку, розпочинати 
цей процес необхідно з першого курсу, що 
передбачає професійне самовизначення, 
самоідентифікацію студентів із майбутньою 
професією, усвідомлення її значущості 
тощо. Не менш важливим завданням за-
кладу вищої освіти є створення необхідних 
умов для розкриття особистісного і профе-
сійного потенціалу студентів, що сприяти-
ме їхній самореалізації в подальшій соціо-
номічній діяльності.

Перспективу подальших розвідок вбача-
ємо у визначенні й обґрунтуванні структур-
них компонентів підготовленості майбутніх 
фахівців соціономічної сфери до особистіс-
ної самореалізації в подальшій професійній 
діяльності.
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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ДО РОБОТИ З ВІЛ-ПОЗИТИВНИМИ КЛІЄНТАМИ

Попова Т.С., к. пед. н., доцент, 
доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті порушується питання впливу мотиваційного чинника на готовність майбутніх соціальних 
працівників до роботи з ВІЛ-позитивними особами. Наведено результати дослідження рівня вмотиво-
ваності студентів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», щодо професійної діяльності  
в означеному напрямі. Здійснено спробу обґрунтування педагогічних умов розвитку мотивації студен-
тів до соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД клієнтами.

Ключові слова: професійна мотивація, соціальна робота з ВІЛ-позитивними клієнтами, педагогіч-
ні умови підготовки майбутніх соціальних працівників.

В статье рассматривается вопрос о влиянии мотивационного фактора на готовность студентов – бу-
дущих социальных работников к предоставлению социальных услуг клиентам с ВИЧ-положительным 
статусом. Приводятся результаты исследования уровня их мотивированности относительно будущей 
профессиональной деятельности в данном направлении. Осуществлена попытка обоснования педаго-
гических условий развития профессиональной мотивации студентов к работе с ВИЧ-инфицированны-
ми и больными СПИДом клиентами.

Ключевые слова: профессиональная мотивация, социальная работа с ВИЧ-положительными 
клиентами, педагогические условия подготовки будущих социальных работников.

Popova T.S. MOTIVATION OF STUDENTS – FUTURE SOCIAL WORKERS TO WORK WITH 
HIV-POSITIVE CLIENTS

The article considers the influence of the motivational factor on the quality of training students – future 
social workers to provide social services to clients with an HIV-positive status. The results of the research of 
the level of their motivation to participate in this future professional activity are given. An attempt was made to 
justify the pedagogical conditions necessary for the development of student’s professional motivation to work 
with clients who are HIV-positive and have AIDS.

Key words: professional motivation, social work with HIV-positive clients, pedagogical conditions for 
training future social workers.

Постановка проблеми. Результати 
аналітичних досліджень останніх років за-
свідчують тривожний факт невпинного 
поширення вірусу імунодефіциту людини 
(далі – ВІЛ) у нашій країні. На жаль, сьогод-
ні Україна залишається однією з європей-
ських країн із найбільш високим показни-
комрівня інфікування ВІЛ та захворювання 
на СНІД, що становить відповідно 333,3 та 

103,3 осіб на 100 тис. населення. Найви-
щі рівні поширеності ВІЛ-інфекції останнім 
часом реєструвалися в Одеській (861,8 на 
100 тис. населення), Дніпропетровській 
(827), Миколаївській (755), Херсонській 
(409,6), Київській (385,8), Чернігівській 
(383,7) областях та в м. Києві (424,6). Про-
тягом лише одного 2017 р. ці показники 
зросли більше ніж на 5,5% [3, с. 6].
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На боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД у на-
шій країні спрямована Загальнодержавна 
цільова соціальна програма протидії ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу на 2014–2018 рр. Одним з її 
пріоритетних завдань є активне включення 
фахівців соціальної сфери в процес надан-
ня послуг із профілактики, догляду та під-
тримки людей, які живуть із ВІЛ [7, с. 1].

Дані обставини зумовлюють необхідність 
посилення уваги до якості професійної під-
готовки майбутніх соціальних працівників, 
запорукою якої є наявність у них високого 
рівня мотивації до роботи з ВІЛ-позитивни-
ми особами.

Педагогічні спостереження дозволяють 
зазначити, що процес підготовки соціаль-
них працівників до роботи з даною кате-
горією клієнтів побудований сьогодні зде-
більшого без урахування мотиваційного 
чинника, а рівень вмотивованості студентів 
недостатній для ефективного виконання 
завдань майбутньої професійної діяльності 
в означеному напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі позитивної мотивації як пе-
редумови ефективної професійної діяльно-
сті присвячено чимало фундаментальних та 
теоретико-прикладних досліджень. Остан-
німи роками науковий доробок у цьому на-
прямі збагачений роботами як закордонних 
(Г. Бакирова, А. Батаршев, Л. Верещагіна, 
Т. Гардеєва, Є. Ільїн та ін.), так і вітчизняних 
дослідників (В. Багрій, Н. Берегова, І. Бон-
дарук, О. Гилюн, А. Кібанова, М. Кулакова 
й ін.), в яких питання професійної мотивації 
розглянуто в межах не лише суто психоло-
гічного, а й соціологічного, психолого-пе-
дагогічного, соціально-філософського під-
ходів. 

Особливості професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників загалом 
і професійної мотивації зокрема висвітле-
ні в глибоких комплексних дослідженнях 
О. Карпенко, А. Капської, Н. Кривоконь, 
І. Звєрєвої, С. Архипової й інших дослід-
ників.

Питання соціальної роботи з ВІЛ-пози-
тивними та хворими на СНІД особами ви-
світлено в численних публікаціях навчально-
го, методичного, освітньо-інформаційного 
характеру. Заслуговують на увагу роботи 
О. Агаркова, Н. Краснової, В. Петренко, 
В. Пігіди, Л. Харченко, Я. Юрків. Окре-
мі аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу роз-
глядалися в працях вітчизняних науковців 
та практиків: О. Балакірєвої, Б. Ворника, 
Т. Воронцової, Т. Журавель, Б. Лазоренка, 
Т. Лях, А. Кальченко й інших.

Водночас проблема формування та роз-
витку професійної мотивації майбутніх со-
ціальних працівників до роботи з ВІЛ-по-

зитивними клієнтами дотепер не має 
достатньої теоретичної інтерпретації й 
емпіричної валідизації та висвітлена недо-
статньо.

Дані обставини актуалізували необхід-
ність проведення теоретико-прикладного 
дослідження, спрямованого на виявлен-
ня актуального рівня мотивації студен-
тів – майбутніх соціальних працівників 
до роботи із клієнтами, що мають пози-
тивний ВІЛ-статус, та подальший пошук 
педагогічних умов, що сприятимуть під-
вищенню означеної мотивації студентів, 
що навчаються за спеціальністю «Соці-
альна робота».

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у висвітленні результатів вивчення 
мотивації студентів, що навчаються за спе-
ціальністю «Соціальна робота», до надання 
соціальних послуг ВІЛ-позитивним клієн-
там і теоретичному обґрунтуванні педаго-
гічних умов її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Не підлягає запереченню той 
факт, що професійна мотивація є рушійною 
силою якісного навчання й основою фор-
мування висококваліфікованого фахівця 
в закладі вищої освіти (далі – ЗВО).

Як стверджують науковці, вона являє со-
бою надто складну та цілісну особистісну 
властивість людини, яка є не тільки сис-
темою ціннісних орієнтацій особистості, 
а й пошуком сенсу професійної діяльності 
й ефективної реалізації її шляхів. Т. Гар-
дєєва підкреслює, що професійна мотива-
ція – це сукупність процесів та чинників, які 
відбиваються у свідомості особистості та 
спонукають її до продуктивної професійної 
діяльності [6, c. 25].

Мотивація в процесі професійної діяль-
ності може впливати на такі характеристи-
ки, як старанність спеціаліста, наполегли-
вість, сумлінність, відповідальність тощо.

Професійна мотивація передбачає наяв-
ність у фахівця потреб, знань, зацікавлення 
й емоцій щодо окремого виду професійних 
дій, які дозволяють йому свідомо, сумлінно 
й відповідально виконувати власну роботу, 
стимулюють його бажання працювати з клі-
єнтами [9; 10; 15]. 

Проблема розвитку професійної моти-
вації є надто актуальною щодо всіх про-
фесій типу «допомаги», адже всіх їх об’єд-
нує, з одного боку, статус клієнта – об’єкта 
професійної діяльності, який перебуває 
в складних життєвих обставинах, з іншо-
го – неадекватно низьке матеріальне за-
безпечення за виконувану надто важку, від-
повідальну та ризиковану роботу. 

Особливо яскравим прикладом вищеза-
значеного є  професійна робота соціально-



Збірник наукових праць 175

го працівника з ВІЛ-інфікованими та хвори-
ми на СНІД клієнтами.

Особливості формування та розвитку 
мотивації до роботи з ВІЛ-позитивними 
особами в майбутніх соціальних праців-
ників зумовлені, з одного боку, специфіч-
ністю самої хвороби, високим рівнем сте-
реотипізації уявлень про неї та наявністю 
в суспільстві стигматизації даної категорії 
клієнтів, страхом за власне здоров’я тощо, 
з іншого – неадекватною системою матері-
альної компенсації та значним емоційним 
напруженням і високою мірою відповідаль-
ності [8, с. 131]. 

Серед чинників, що сприяють стерео-
типізації людей із ВІЛ-інфекцією, найбільш 
поширеними є такі: люди асоціюють ВІЛ із 
поганим зовнішнім виглядом і його карди-
нальною зміною; уявлення про ВІЛ як хво-
робу гомосексуалістів та наркоманів; при-
таманність ВІЛ-інфекції людям із низьким 
соціальним статусом та низькими мораль-
ними цінностями; страх інфікуватися, адже 
це асоціюється зі смертю; низький рівень 
культури в суспільстві тощо. 

Результати дослідження Аналітичного 
центру «Соціоконсалтинг» у 2016 р. щодо 
показників рівня стереотипізації людей, які 
живуть із ВІЛ-інфекцією (далі – ЛЖВ) з боку 
соціального оточення показали, що цей рі-
вень становить 43,7%. За результатами 
дослідження Всеукраїнської благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД» та Міжнародного 
альянсу з ВІЛ/СНІД, 56,9% людей із ВІЛ-по-
зитивним статусом оцінюють ставлення 
українського суспільства до себе як досить 
негативне. Кожен шостий вважає, що в наш 
час ставлення українського суспільства 
до ВІЛ-позитивних є байдужим [1, с. 14].

Соціальна робота з ВІЛ-позитивними 
особами являє собою діяльність, спрямо-
вану на надання індивідуальної допомоги 
як самому хворому, так і членам його сім’ї, 
найближчому оточенню тощо. До основних 
напрямів роботи фахівця із соціальної ро-
боти щодо ВІЛ-позитивних осіб належать:

– організація догляду, медико-соціаль-
ний патронаж і паліативна допомога;

– надання психологічної допомоги сім’ям 
та найближчому оточенню; організація сі-
мейного консультування та психокорекції;

– надання інформації клієнтам стосовно 
їхніх прав на медичну та соціальну допо-
могу; надання інформації щодо виплат та 
різних видів соціальної допомоги загалом; 
надання інформації клієнтам про наявні 
пільги та грошові допомоги; допомога в от-
риманні пенсій;

– підготовка до відвідування груп взає-
модопомоги;

– сприяння реалізації соціально-право-
вого захисту в частині надання соціальних 
послуг і збереження здоров’я; 

– представлення інтересів осіб, які по-
требують медико-соціальної допомоги, 
в органах державної влади та місцевого 
самоврядування;

– сприяння в попередженні небезпечних 
дій та ситуацій;

– допомога в оформленні опіки та піклу-
вання;

– допомога й участь в організації та про-
веденні гігієнічно-соціального моніторингу;

– участь в організації та створенні реа-
білітаційної, соціальної та побутової інфра-
структури для категорій осіб, які опинилися 
у важких життєвих обставинах;

– забезпечення доступу клієнтів до не-
обхідної та важливої інформації з питань 
стану їхнього здоров’я;

– допомога у вирішенні житлових та со-
ціально-побутових проблем;

– організація та проведення комуніка-
тивних тренінгів, тренінгів із набуття соці-
альних навичок та ін. [15, c. 34–36]. 

Водночас використовуються такі її фор-
ми та методи, як: інформування, консульту-
вання, пряма натуральна й фінансова допо-
мога, догляд і обслуговування, патронаж, 
психологічна підтримка тощо.

У процесі виконання цих обов’язків со-
ціальний працівник потрапляє в постійні 
стресові ситуації, зумовлені проникненням 
у суть соціальних проблем клієнта, осо-
бистою незахищеністю, іншими мораль-
но-психологічними чинниками. Ці чинни-
ки негативно позначаються на психічному 
здоров’ї соціального працівника, який стає 
під час такої взаємодії своєрідним емоцій-
ним донором.

Щоб соціальна робота за всіма озна-
ченими напрямами здійснювалася якісно, 
одного лише співчуття людині з ВІЛ-пози-
тивним статусом та наявності певних тео-
ретичних знань буде замало. Необхідна на-
самперед глибока професійна мотивація.

Соціальна робота із клієнтами, що 
страждають на ВІЛ/СНІД, достатньо склад-
на не лише з погляду високого психоемо-
ційного напруження, а й через потенційну 
небезпеку ризику інфікування. Цей факт 
разом із неадекватно низьким матеріаль-
ним забезпеченням стає вагомим чинни-
ком професійної демотивації та зумовлює 
небажання і пряму відмову майбутніх со-
ціальних працівників працювати з даною 
категорією клієнтів [12, с. 9]. За дани-
ми проведеного дослідження, основни-
ми суб’єктивними чинниками демотива-
ції соціального працівника щодо роботи 
з ВІЛ-позитивними клієнтами є когнітивні, 
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поведінкові, афективно-мотиваційні й інші 
стереотипи.

Саме тому формування та розвиток про-
фесійної мотивації, достатньої для зміни 
ставлення студентів до майбутнього об’єкта 
діяльності, – завдання закладу вищої осві-
ти, що готує фахівців із соціальної роботи.

За даними дослідження, проведеного 
Міжнародним альянсом із ВІЛ/СНІД, в Укра-
їні найбільш поширеними причинами плин-
ності кадрів у громадських організаціях та 
державних медичних установах, що нада-
ють послуги зазначеній категорії громадян, 
були: низький рівень оплати праці (26% ке-
рівників і 18% співробітників), належність 
більшості працівників до цільових груп 
та негативні наслідки, пов’язані із цим (15% 
і 13%), емоційне вигорання (14% і 15%). Усі-
ма категоріями респондентів, що працюють 
у закладах охорони здоров’я з континген-
том ЛЖВ та груп ризику, були зазначені такі 
чинники демотивації, як: низька заробітна 
плата, професійне вигорання, велике робо-
че навантаження, часта робота з великим 
обсягом документації, наявністю професій-
ного ризику інфікування тощо [14, с. 16]. 

Наявність означених чинників стає сер-
йозною перепоною в процесі професіо-
налізації студентів – майбутніх соціальних 
працівників, зокрема щодо підготовки їх до 
роботи з такою складною категорією клі-
єнтів, як ВІЛ-позитивні особи, та потребує 
створення особливих педагогічних умов 
для розвитку системи їхньої мотивації.

Таке педагогічне середовище може бути 
побудоване лише за умови чіткого обґрун-
тування критеріїв, показників і рівнів мо-
тивації майбутніх соціальних працівників 
щодо роботи з ВІЛ-позитивними особами.

Теоретичний аналіз поняття «професійна 
мотивація» та вивчення соціально-психоло-
гічних особливостей клієнтів зі статусом ВІЛ 
і специфіки надання їм соціальних послуг із 
боку соціального працівника надає можли-
вість обґрунтування критеріїв професійної 
мотивації майбутніх соціальних працівників 
до роботи з ВІЛ-позитивними особами. 

На основі використання суб’єктивно- 
діяльнісного підходу як інструмента для 
характеристики полімотивації професій-
ної діяльності соціального працівника 
виокремлено чотири основних критерії: 
емоційно-вольовий, суб’єктивно-особи-
стісний, ціннісно-смисловий та операцій-
ний, що адекватно відображені в спеціаль-
них емпіричних індикаторах [4, с. 187].

У межах даного дослідження критерії 
розвитку та формування професійної моти-
вації щодо роботи з ВІЛ-позитивними осо-
бами розуміються як сукупність ознак, які 
дозволять зробити висновок щодо ступеня 

відповідності наявних професійних і осо-
бистісних якостей майбутнього соціально-
го працівника вимогам соціальної роботи 
з ВІЛ-позитивними клієнтами та спрогно-
зувати рівень її ефективності.

Емоційно-вольовий критерій сформо-
ваності професійної мотивації майбут-
ніх соціальних працівників щодо роботи 
з ВІЛ-позитивними особами пов’язаний 
насамперед із вольовими зусиллями сту-
дентів, які спрямовані на досягнення своєї 
мети, незважаючи на суб’єктивні й об’єк-
тивні труднощі, які відображають ставлення 
майбутнього соціального працівника до си-
туативної взаємодії з ВІЛ-позитивними осо-
бами, а також із можливістю контролювати 
свої емоційні прояви. 

Одним із головних показників цього кри-
терію є сукупність набору особистісних 
якостей майбутнього соціального праців-
ника. З огляду на дослідження М. Кулако-
вої, до таких показників доцільно віднести: 
цілеспрямованість, наполегливість у до-
сягненні поставленої мети, працьовитість 
та терпимість у роботі з ВІЛ-позитивними 
особами; рішучість та ініціативність щодо 
вибору й застосування інноваційних мето-
дів роботи; самокритичність і самостійність 
у професійній діяльності [11, c. 67–69].

Необхідний рівень професійної моти-
вації в майбутніх соціальних працівників 
щодо роботи з ВІЛ-позитивними особами 
буде досягнутий лише тоді, коли студен-
ти – майбутні фахівці із соціальної роботи 
будуть володіти спеціальними навичками, 
такими, як здатність до керування своїм 
настроєм і емоціями, вміння знімати пси-
хічну напругу, професійно володіти мімікою 
та пантомімікою, володіти різними видами 
емоційної саморегуляції тощо.

За суб’єктивно-особистісним критерієм 
розвитку мотивації майбутніх соціальних 
працівників щодо роботи з ВІЛ-позитив-
ними клієнтами можна судити про особи-
сті, індивідуально-психологічні характери-
стики особистості, які стимулюватимуть 
ефективну та раціональну професійну ді-
яльність. Основними показниками цього 
критерію дослідники називають: наявність 
та прийняття ціннісних орієнтацій професії 
соціального працівника як власних; почуття 
задоволення від вибору професії; поняття 
соціальної й особистої значущості майбут-
ньої професії [2, с. 11]. 

Ціннісно-смисловий критерій проявля-
ється через стійку позитивну настанову 
на обрану професійну діяльність на основі 
мотиваційно-ціннісних компонентів та став-
лення особистості до професійної діяльно-
сті, до прояву себе під час професійного 
процесу. Ціннісно-смисловий критерій 
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професійної мотивації майбутніх соціаль-
них працівників визначається свідомим по-
зитивним ставленням до обраної професії 
разом із чітким усвідомленням її змісту, 
особистісної та соціальної значущостіь, 
свідомо сформованими та стійкими наста-
новами на дотримання моральних та етич-
них норм у роботі із клієнтом.

Отже, показниками ціннісно-смислового 
критерію наявного рівня професійної мо-
тивації майбутніх соціальних працівників 
щодо роботи з ВІЛ-позитивними особами 
можуть бути: соціальна справедливість, 
спілкування; соціальна активність; допо-
мога, толерантність та милосердя тощо. 
Сукупність цінностей майбутнього соціаль-
ного працівника визначатиме його профе-
сійну поведінку, формуватиме готовність та 
бажання керуватися ними під час надання 
соціальних послуг ВІЛ-позитивним клієн-
там [13, с. 128].

Операційний критерій розвитку профе-
сійної мотивації в майбутніх соціальних 
працівників має спиратися на сутнісний 
зміст структурних компонентів діяльності, 
що сформульовані теорією діяльності. Він 
дає можливість оцінити здатність майбут-
нього фахівця із соціальної роботи планува-
ти професійну діяльність, його бажання та 
цікавість до засвоєння спеціальних знань, 
прагнення до підвищення професійної май-
стерності, вміння запобігати професійному 
вигоранню та ін. 

Кожний із зазначених критеріїв має свою 
систему показників, що конкретизують го-
товність майбутніх соціальних працівників 
до роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами. 

Спираючись на рівневий підхід до харак-
теристики мотиваційного складника особи-
стості до виконання певних дій, у даному 
дослідженні визначено три рівні сформова-
ності професійної мотивації майбутніх соці-
альних працівників щодо роботи з ВІЛ-по-
зитивними особами: репродуктивний 
(низький), продуктивний (середній) та кре-
ативний (високий). Низький рівень характе-
ризується наявністю в студентів одиничних 
мотивів щодо роботи з ВІЛ-позитивними 
особами, серед яких переважають зовнішні. 
Загальний рівень професійної спрямовано-
сті – середній, інколи – низький. Стан задо-
волення від навчання є достатньо низьким. 
Спрямованість недиференційована, неза-
доволення вибором професії, нерозуміння 
її соціальної значущості, середній і низький 
рівні здатності до самокерованості, слабко 
розвинена емпатія. 

Середній рівень характеризується про-
міжним (між низьким і високим) розташу-
ванням показників за визначеними кри-
теріями: наявність зовнішніх і внутрішніх 

мотивів однаковою мірою, стан задоволен-
ня навчальною діяльністю – достатній або 
середній, загальний рівень професійної 
спрямованості – достатній, достатній рі-
вень знань щодо методів, форм та техно-
логій роботи з ВІЛ-позитивними особами, 
що дозволяє їм застосовувати їх на практи-
ці, у студентів іноді проявляється бажання 
та прагнення допомагати клієнтам, що пе-
ребувають у стані хвороби.

Для високого рівня розвитку мотивації 
щодо роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами 
характерні: максимально виражений вид 
професійної спрямованості, висока задо-
воленість від навчальної діяльності, схиль-
ність до емпатії, перевага внутрішніх моти-
вів професійної діяльності над зовнішніми, 
високий рівень знань щодо застосування 
технологій і методів, які забезпечують ефек-
тивність роботи з ВІЛ-позитивними особа-
ми, зокрема, знання про інноваційні форми 
та методи роботи із клієнтами, креативний 
підхід до виконання професійних завдань.

Отже, обґрунтування критеріїв, показ-
ників та рівнів розвитку мотивації майбут-
ніх соціальних працівників щодо роботи 
з ВІЛ-позитивними особами забезпечує 
об’єктивність отримання даних щодо ак-
туального рівня зазначеної мотивації та 
дозволяє управляти її розвитком за умови 
створення спеціального педагогічного се-
редовища.

Результати інтерпретації й операціоналі-
зації поняття «мотивація майбутніх соціаль-
них працівників щодо роботи з ВІЛ-позитив-
ними клієнтами» закладено в інструментарій 
дослідження: спеціально розроблену анке-
ту, план бесіди, схему інтерв’ю та протокол 
педагогічного спостереження.

Зіставлення й узагальнення даних, отри-
маних у результаті анкетування, з урахуван-
ням даних, отриманих за допомогою інших 
дослідницьких методів, дозволило вста-
новити рівень вмотивованості студентів ІУ 
курсу, що навчаються за напрямом підго-
товки 6.130102 «Соціальна робота» у Чор-
номорському національному університеті 
імені Петра Могили, до надання соціальних 
послуг клієнтам із позитивним ВІЛ-стату-
сом (таблиця 1).

Аналіз даних анкетування свідчить про 
те, що більшість студентів перебувають 
на середньому рівні розвитку мотивації до 
майбутньої професійної діяльності з на-
дання ВІЛ-сервісних соціальних послуг. 
Для третини опитаних студентів характер-
ний низький рівень мотивації за суб’єк-
тивно-особистісним, ціннісно-смисловим 
та операційним критеріями. Підтверджен-
ням цьому є дані, отримані в процесі бесід 
зі студентами й інтерв’ю з викладачами: 
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10 студентів із 29 незадоволені вибором 
професії та мають водночас низький рівень 
успішності навчання, відсутність бажання 
та навіть категоричне заперечення про-
фесійної взаємодії з ВІЛ-позитивними та 
хворими на СНІД клієнтами в майбутньому. 
Для них характерний середній та низький 
рівні емпатії, неусвідомленість соціальної 
значущості професії, низький рівень само-
керованості у вирішенні поточних і страте-
гічних завдань. 

На середньому рівні розвитку мотивації 
до роботи з означеною категорією клієнтів 
перебувають 14 студентів. Вони усвідом-
люють необхідність та важливість роботи 
з надання соціальних послуг ВІЛ-позитив-
ним особам, але робитимуть це суто за 
умов відсутності іншого вибору та на тим-
часових умовах.

Студенти, що за рівнем мотивації пере-
бувають на середньому та низькому рівнях, 
повинні стати об’єктом особливого педа-
гогічного супроводу з метою забезпечення 
відповідності рівня їхньої фахової підготов-
ки освітньо-кваліфікаційним вимогам.

Аналіз наукової психолого-педагогічної 
літератури, а також форм і методів прак-
тичної підготовки соціальних працівників 
у закладах вищої освіти України показав, 
що ефективність професіоналізації май-
бутніх фахівців, зокрема розвиток їхньої 
мотивації щодо роботи з ВІЛ-позитивни-
ми клієнтами, можна забезпечити шляхом 
упровадження інновацій, які передбача-
ють нові педагогічні технології з викорис-
танням тренінгів, інтерактивних методів, 
інформаційно-комунікаційних технологій 
із залученням ресурсів спеціальних соці-
ально-медичних установ. 

Означене дає підставу для припущення, 
що сукупність перелічених засобів і розгляд 
їх як елементів єдиної дидактичної системи 
можна розглядати як спеціально створене 
педагогічне середовище, що здатне за-
безпечити процес формування та розвитку 
мотивації студентів – майбутніх соціальних 
працівників до роботи з ВІЛ-позитивними 
клієнтами.

У межах даного дослідження педагогічні 
умови розуміються як комплекс об’єктивних 

форм, змісту, можливостей, педагогічних 
прийомів, методів і просторового середо-
вища вищого закладу освіти, які спрямовані 
на вирішення певних педагогічних завдань 
та досягнення цілей, формування потреб, 
які спонукають студента до ефективно-
го засвоєння матеріалу і знань, свідомого 
ставлення до вибору напрямів здійснення 
майбутньої професійної діяльності.

Теоретичне обґрунтування таких педаго-
гічних умов з урахуванням актуального та 
бажаного рівнів розвитку мотивації май-
бутніх соціальних працівників щодо робо-
ти із клієнтами з ВІЛ-статусом дозволить 
запроваджувати їх у навчальний процес із 
метою підвищення якості професійної під-
готовки студентів.

Відповідне педагогічне середовище має 
створюватися за трьома основними напря-
мами, а саме:

– організація поглибленої теоретичної 
підготовки, яка спрямована на розвиток 
професійної готовності студента – майбут-
нього соціального працівника до роботи 
з ВІЛ-позитивними особами;

– формування в майбутніх фахівців стій-
кої професійно-орієнтованої мотивації 
щодо розвитку спеціальних значущих умінь 
та навичок;

– створення умов професійної підго-
товки, наближених до практичної праці, за 
допомогою спеціальних видів практик і во-
лонтерської діяльності. 

Завданння першого складника педаго-
гічних умов можуть виконуватися шляхом 
зміцнення міжпредметних зв’язків, вико-
ристання викладачами в процесі лекційних 
занять відповідних навчальних дисциплін 
новітньої інформації щодо перебігу хворо-
би, інтенсивності поширення її серед на-
селення конкретної області нашої країни, 
України, Європи та світу, а також щодо по-
яви нових медичних препаратів і методик 
для її лікування.

Ефективним також вбачається активне 
залучення працівників державних центрів 
профілактики та боротьби зі СНІДом і пред-
ставників громадських організацій до чи-
тання лекцій, проведення колоквіумів тощо. 
Організація наукової та навчально-дослід-

Таблиця 1
Мотивація студентів – майбутніх соціальних працівників до роботи  

з ВІЛ-позитивними клієнтами (%)

Рівні
Критерії

Експериментальна група Контрольна група
Високий Середній Низький Високий Середній Низький

Емоційно-вольовий 26,6 58,9 14,5 28,7 57,9 13,4
Суб’єктивно-особистісний 6,7 60 33,3 7,6 59,2 33,2
Ціннісно-смисловий 13,4 59,1 27,5 13,0 61,0 26,0
Операційний 6,9 73,1 20 6,5 73,8 19,7
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ної діяльності студентів, що стосується 
проблем соціальної роботи з особами, хво-
рими на ВІЛ/СНІД, надаватиме змістовно-
го характеру їхній пізнавальній мотивації. 
Корисним також є написання студентами 
творчих робіт та їх презентація в процесі 
вивчення лекційного матеріалу. 

Реалізація другої умови – спонукання 
студентів до формування та набуття дійсно 
значущих умінь і навичок – може здійсню-
ватися через впровадження в навчальний 
процес воркшоп-технологій, що здатні за-
безпечити високий рівень «практичності» 
підготовки та досягнення максимальної 
міждисциплінарної інтеграції. Використан-
ня воркшопу як форми навчальних занять 
допоможе студентам засвоювати методики 
рефлексивного аналізу щодо власних до-
сягнень, а особливо в реалізації подаль-
шого процесу професійного саморозвит-
ку, зокрема розвитку мотивації до роботи 
зі «складними» категоріями клієнтів.

Створення умов професійної підготов-
ки, наближених до практичної роботи, 
за допомогою спеціальних видів практик і 
волонтерської діяльності, що розглядаєть-
ся в даному дослідженні як третій складо-
ник педагогічних умов розвитку мотивації 
студентів до роботи з ВІЛ-позитивними 
особами, може бути реалізоване шляхом 
розроблення і впровадження спільних про-
ектів із ВІЛ-сервісними організаціями різ-
них форм і рівнів. 

На формування системи професійної 
мотивації майбутніх соціальних працівників 
щодо роботи з ВІЛ-позитивними особами, 
а отже, подальше формування практичних 
умінь та навичок, значно впливає їх залу-
чення до таких видів позааудиторної робо-
ти, як участь у культурно-просвітницьких, 
суспільно корисних заходах, прес-конфе-
ренціях, конкурсах, праця в громадських 
об’єднаннях, зокрема у волонтерських за-
гонах. 

Впровадження означених педагогічних 
умов повинно здійснюватися з дотриман-
ням таких вимог:

– забезпечення комплексності, яка ха-
рактеризується сполученням окремих дис-
циплін з іншими видами професійної підго-
товки;

– чітка послідовність і поетапність в ово-
лодінні професійними знаннями, у розвитку 
умінь та навичок студентів; 

– міждисциплінарна інтегрованість, зав-
дяки якій досягатиметься цілісне уявлення 
майбутніх фахівців про проблематику, ос-
новні напрями, форми, методи соціальної 
роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами; 

– індивідуальність, тобто врахування 
особистісних мотивів, переконань, харак-

теристик, можливостей і поглядів майбут-
ніх фахівців соціальної роботи [4, c. 60].

За таких обставин педагогічне забезпе-
чення розвитку мотивації студентів щодо 
роботи з ВІЛ-клієнтами набуває соціально-
го, професійного й особистісного значення.

Означені педагогічні умови, спрямовані 
на вирішення проблеми розвитку мотива-
ції майбутніх соціальних працівників щодо 
роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами, по-
требують деталізації в процесі подальшої 
емпіричної перевірки.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Зазначене вище дозволяє зробити такі 
висновки:

– вирішення проблеми подолання епі-
демії ВІЛ/СНІДу в Україні зумовлює поси-
лення уваги до якості підготовки фахівців 
соціальної сфери, зокрема шляхом під-
вищення рівня мотивації майбутніх соці-
альних працівників до надання соціальних 
послуг ВІЛ-позитивним клієнтам у процесі 
їх професійної підготовки в закладі вищої 
освіти;

– підвищення рівня вмотивованості сту-
дентів – майбутніх соціальних працівни-
ків щодо соціальної роботи з означеною 
категорією клієнтів можливе за наявності 
особливого педагогічного середовища, по-
будованого з урахуванням критеріїв, показ-
ників і рівнів розвитку такої мотивації;

– впровадження такого педагогічного 
середовища може відбуватися за трьома 
напрямами: суттєве поглиблення теоре-
тичної підготовки, формування в студентів 
спеціальних значущих ВІЛ-сервісних умінь 
і навичок, наближення процесу підготовки 
до умов практичної діяльності за допомо-
гою спеціальних видів практик і волонтер-
ства тощо.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОСНОВ  
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
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У статті обґрунтовано необхідність впровадження методу проектів як одного з ефективних способів 
організації самостійної роботи студентів закладів вищої освіти під час вивчення основ охорони праці 
та безпеки життєдіяльності. 

Виокремлено етапність організації роботи студентів над навчальним проектом під час вивчення тем 
із запропонованого курсу. 

Ключові слова: проект, проектування, проектна діяльність, метод проектів, проектна технологія.

В статье обоснована необходимость внедрения метода проектов как одного из эффективных спосо-
бов организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений при изучении основ 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

Выделена этапность организации работы студентов над учебным проектом при изучении тем из 
предложенного курса.

Ключевые слова: проект, проектирование, проектная деятельность, метод проектов, проектная 
технология.

Semenets L.M., Vasylieva R.Yu. PROJECT METHOD AS TECHNOLOGY OF TEACHING STUDENTS 
THE BASICS OF LABOUR PROTECTION AND LIFE SAFETY

The article substantiates the necessity of implementing the method of projects as one of the effective ways 
of organizing independent work of higher educational institutions students while studying the Basics of Labor 
Protection and Life Safety.

The phases of organization of students’ work at the educational project during the study of topics from the 
above given course are singled out.

Key words: project, design, project activity, project method, project technology.

Постановка проблеми. Наразі широко 
обговорюється питання про модернізацію 
освіти, метою якої є створення умов для 
підвищення якості навчально-виховного 
процесу.

Інформаційні потоки, які з кожним 
днем зростають, потребують осмислен-
ня й структурування людським інтелектом. 
Не винятком із цих глобальних процесів є й 
виховання та освіта студентів із безпечної 
життєдіяльності, яка за останні десятиліт-
тя значно змінилася й набула нового змі-
сту. Дисципліна «Основи охорони праці та 
безпека життєдіяльності» в закладах вищої 
освіти стала необхідною в сучасних умовах 
інтенсивного розвитку урбанізації, техно-
генного навантаження й надзвичайних си-
туацій, які з великою частотою виникають 
сьогодні в Україні. Актуальність даного пи-
тання має місце в сучасному освітньому се-
редовищі, адже сьогодні якісне викладан-
ня цього курсу не може здійснюватися без 
упровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз попередніх досліджень свід-
чить, що актуальні питання організації нав-
чання студентів основам охорони праці та 
безпеки життєдіяльності порушено в робо-
тах С. Гвоздій, Д. Зеркалова, О. Запорож-
ця, І. Іванової, Т. Лаврук, О. Кобилянського 
та інших. Проблемі використання методу 
проектів у навчальному процесі присвячені 
роботи: Р. Борисової, І. Бруснікіна, С. Бу-
шуєва, Дж. Дьюї, У. Кілпатрік, В. Коровіної, 
В. Лисицького, С. Ніколаєвої, Є. Полат, 
Є. Петровського, С. Шацького та інших.  
У той же час існує низка питань зазначеної 
наукової проблеми, які залишаються мало-
вивченими. 

Постановка завдання. Метою нашого 
дослідження є: розкрити сутність методу 
проектів в освітній діяльності студентів за-
кладів вищої освіти, охарактеризувати ви-
моги до організації їхньої роботи над на-
вчальним проектом під час вивчення курсу 
«Основи охорони праці та безпека життє- 
діяльності».
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних наукових педагогічних 
джерелах, розробках, довідниковій літера-
турі наявні різні терміни (категорії, понят-
тя) для окресленої проблеми дослідження. 
Як стверджують С. Бушуєв, Н. Бушуєва, 
проект – це дії в умовах обмеженого об-
сягу часу та засобів, що спрямовані на до-
сягнення визначеного комплексу кінцевих 
продуктів (завдання проекту визначаються 
його задумом) згідно зі стандартами й ви-
могами, що висуваються до якості викона-
них робіт [1, c. 117]. 

Як зазначає К.Я. Климова, студентський 
проект – це кінцевий оригінальний продукт 
інтерактивної проектної діяльності майбут-
ніх фахівців як креативних особистостей, 
де викладач є координатором, консультан-
том проекту [2, c. 124]. 

Найбільш поширеною є класифікація 
проектів, запропонована Є. Полат. Дослід-
ниця акцентує увагу на особливостях про-
ектів, які можуть застосовуватися й в по-
заурочний час. Аналіз досліджень із питань 
класифікації проектів (Є. Полат, О. Доненко 
та інші) дає можливість окреслити такі види 
проектів: 1) за характером домінуючої в про-
екті діяльності: пошуковий, дослідницький, 
інформаційний, творчий, ігровий, конструк-
ційний, практико-орієнтований, орієнтов-
ний; 2) за мірою реалізації міжпредметних 
зв’язків: предметний проект у межах одні-
єї галузі знань, міжпредметний проект на 
межі різних предметів; 3) за характером 
координації проекту: безпосередній (жор-
сткий чи гнучкий), опосередкований, при-
хований; 4) за характером контактів: серед 
учасників одного класу, школи, міста, ре-
гіону, держави, різних держав світу; 5) за 
складом учасників проекту – індивідуаль-
ний, колективний, парний, груповий, масо-
вий; 6) за характером партнерських взає-
мин між учасниками проектної діяльності: 
кооперативний, змагальний, конкурсний; 
7) за тривалістю виконання проекту: довго-
тривалий, середньої тривалості (від тижня 
до місяця), короткостроковий [3; 4]. 

Для того щоб долучити кожного студен-
та до активного пізнавального та пошуко-
вого процесу, необхідно створити освітнє 
середовище. Це дасть можливість забез-
печити вільний доступ до різних джерел 
інформації. Серед інноваційних технологій, 
що доцільно використовувати в процесі ви-
кладання основ охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, необхідно виділити метод 
проектів.

Так, поняття «метод проектів» визначе-
но як «організацію навчання, за якою учні 
набувають знань і навичок у процесі пла-
нування й виконання практичних завдань – 

проектів» [5, с. 205]. У словнику з про-
фесійної освіти подано тлумачення таких 
понять, як «метод проектів» («заснована на 
прагматичній педагогіці форма організації 
навчання, яка полягає в тому, що учні самі 
намічають собі певні практичні завдання 
(проекти) і в процесі їх виконання здобува-
ють знання і набувають навичок» [6, с. 280]),  
а також «проектування» («створення про-
екту – прототипу, прообразу передбачува-
ного або можливого об’єкта» [6, с. 270]). 

А. Флітнер визначає проектну діяльність 
як навчальний процес, в якому обов’язко-
во беруть участь розум, серце і руки, тобто 
осмислення самостійно добутої інформації 
здійснюється через призму особистого від-
ношення до неї й оцінку результатів у кін-
цевому продукті [7]. 

Є. Полат у роботах використовує понят-
тя «метод проектів», значення якого тлу-
мачить як спосіб досягнення дидактичної 
мети на основі детальної розробки про-
блеми, яка має завершитися практичним 
результатом. Дослідницею обґрунтовано 
вимоги до застосування методу проектів, 
а саме: 1) наявність значущої в дослід-
ницькому, творчому плані проблеми, що 
передбачає застосування інтегрованого 
знання, здійснення дослідницького пошу-
ку для її вирішення; 2) практична, теоре-
тична значущість очікуваних результатів; 
3) обов’язковість самостійної (індивідуаль-
ної, групової) діяльності учнів на заняттях 
або в позаурочний час; 4) структурування 
змістовної частини проекту (із визначен-
ням поетапних результатів і розподілом ро-
лей); 5) застосування дослідницьких мето-
дів, що передбачає визначення проблеми 
й завдань дослідження, формулювання гі-
потези, обговорення методів дослідження, 
оформлення кінцевих результатів, аналіз 
отриманих даних, підбиття підсумків, кори-
гування, укладання висновків [8].

Як наголошує І. Єрмакова, метод про-
ектів – це «інструмент, який створює уні-
кальні передумови для розвитку ключових 
компетенцій (соціальних, полікультурних, 
інформаційних, комунікативних та інших) і 
самостійності учня в осягненні нового, сти-
мулюючи його природну допитливість та 
творчий потенціал» [9]. 

У нашій практиці цей метод використо-
вується як форма навчально-пізнавальної 
активності студентів, що полягає в моти-
вованому досягненні свідомо поставленої 
мети для створення творчих проектів, за-
безпеченні єдності й наступності всіх ас-
пектів процесу навчання [10]. 

Якщо говорити про метод проектів як 
педагогічну технологію, то вона передба-
чає сукупність дослідницьких проблемних 
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методів, творчих за своєю діяльністю [11]. 
Як зазначає О. Рибіна, «метод проектів – 
це педагогічна технологія, орієнтована не 
на інтеграцію фактичних знань, а на їх ви-
користання і здобуття нових» [12]. 

Науковці визначають кілька етапів робо-
ти над проектом. Так, К. Климова  виділяє 
взаємопов’язані компоненти проектної тех-
нології: 

1) мотиваційний (актуальна проблема, 
мета, завдання проекту, практична значу-
щість очікуваного продукту);

2) змістовий (зміст і обсяг інформації, 
необхідної для опрацювання і засвоєння 
учасниками проекту);

3) організаційно-виконавчий (функції 
учасників проекту, етапи і способи проек-
тної діяльності, форми і засоби одержання 
і презентації кінцевого продукту проектної 
діяльності);

4) аналітичний (способи аналізу і само-
аналізу (рефлексії) результатів проектної 
діяльності) [2]. 

За формулюванням С. Сисоєвої, метод 
проектів є однією з педагогічних техноло-
гій, яка відображає реалізацію особистісно 
орієнтованого підходу в освіті. 

Більшість дослідників схильні розгляда-
ти метод проектів як технологічну діяль-
ність. Комп’ютерне навчання реалізовує 
технологічний підхід, котрий репрезентує 
спосіб дій у процесі розв’язування базових, 
навчальних і навчально-теоретичних задач 
із дисципліни.

Застосування ІКТ пов’язуємо зі створен-
ням навчальних проектів дослідницько-по-
шукового типу, метою яких є можливість 
самостійно набути знання в процесі вирі-
шення практичних завдань або проблем. 
Організація роботи студентів над навчаль-
ним проектом під час вивчення теми з кур-
су «Основи охорони праці та безпека жит-
тєдіяльності» здійснюємо за схемою:

1. Вибір теми проекту, визначення кіль-
кості його учасників. 

2. Організація навчального діалогу з ме-
тою чіткої постановки навчально-теоретич-
ної задачі-проблеми, що має розв’язувати-
ся в рамках вибраної теми. Обґрунтування 
її значущості, місця і ролі в майбутній про-
фесійній діяльності. 

3. Колективне конструювання системи 
завдань, що мають розв’язуватися в рам-
ках поставленої проблеми.

4. Розподіл завдань, організація колек-
тивно розподіленої дослідницько-пошуко-
вої діяльності (групової, парної, індивіду-
альної).

5. Контроль та змістова оцінка попе-
редньо одержаних даних, знайдених спо-
собів розв’язування.

6. Захист проекту, його презентація 
та опанування. Змістова зовнішня оцінка 
проекту та формулювання висновків щодо 
його реалізації в майбутній професійній  
діяльності. 

7. Постановка навчально-дослідницької 
задачі, що пов’язана з розробленим проек-
том і має розв’язуватися індивідуально під 
час виконання дипломних робіт. 

У рамках визначеної організаційної схе-
ми (на третьому і четвертому кроці) засто-
совуються теоретичні методи дослідження, 
до яких належать історичний і логічний, ак-
сіоматичний і структурно-системний, мо-
делювання та сходження від абстрактного 
до конкретного.

Отже, метод проектів, який застосову-
ється під час організації самостійної робо-
ти студентів, сприяє вирішенню педагогіч-
них завдань:

1) організовує навчальний процес у до-
слідницькій формі (постановка проблеми; 
формулювання мети й завдань; висунення 
гіпотези, її практична реалізація; плануван-
ня подальших досліджень);

2) забезпечує практичну, прикладну зна-
чущість здобутих знань із курсу «Основи 
охорони праці та безпека життєдіяльності»;

3) активізує структурні компоненти на-
вчально-професійної діяльності (потребо-
во-мотиваційний, цільовий, задачний та 
операційний);

4) слугує формуванню студента як 
суб’єкта самоосвітньої діяльності в галузі 
охорони праці та безпеки життєдіяльності;

5) розвиває дослідницькі, комунікативні 
й творчі здібності як феноменологічні ха-
рактеристики в структурі особистості сту-
дента.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Використання методу проектів є важли-
вим засобом організації самостійної роботи 
суб’єктів навчання. У контексті нашого до-
слідження послуговуючись представленою 
навчально-методичною моделлю, а також 
використовуючи окреслений спосіб колек-
тивно-розподілених дій, студенти реалізо-
вують проектну технологію, розробляють 
навчальні проекти, в яких відображено різні 
тематичні напрями з курсу основ охорони 
праці та безпеки життєдіяльності. В їхній 
професійній підготовці дотримується думка 
про те, що навчання проектуванню є спо-
собом формування взаємодії із природ-
ним, техногенним середовищем і засобом 
формування в студентів навичок проектної 
діяльності.

Підсумовуючи, зазначимо, що засто-
сування методу проектів в умовах мето-
дично виваженого використання інформа-
ційно-комп’ютерних технологій відкриває 
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додаткові можливості для збагачення зміс-
тового й процесуального компонетнів нав-
чання студентів основам охорони праці 
та безпеки життєдіяльності.

Подальші перспективи наукового дослі-
дження можуть бути пов’язані з розроблен-
ням методики формування пізнавальних 
потреб студентів із використанням проек-
тних технологій, застосуванням їх під час 
вивчення різних предметів. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бушуев С., Бушуева Н. Управление проектами: 

основы профессиональных знаний и система оцен-
ки компетентности проектных менеджеров, изд. 2-е,  
К.: ІРІДІУМ, 2010. 208 с.

2. Климова К.Я. Комплекс проектів у системі інте-
рактивного професійно спрямованого навчання укра-
їнської мови студентів нефілологічних спеціальностей 
педагогічних ВНЗ. Вісник Черкаського університету. 
2011. С. 123–127.

3. Доненко О. Створюємо колективний проект.  
Завуч. 2003. Жовтень. № 29(179). С. 5–7.

4. Новые педагогические и информационные техно-
логии в системе образования / Полат Е.С., Бухаркина 
М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е.; под ред. Полат Е.С. 
М.: Издательский центр «Академия», 2000. 272 с.

5. Гончаренко С.У. Український педагогічний слов-
ник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

6. Професійна освіта: словник  / уклад. С.У. Гон-
чаренко та ін.]; за ред. Н.Г. Ничкало. К.: Вища школа, 
2000. 380 с. 

7. Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія 
навчання. URL: //osvita.ua/school/method/technol/1415/.

8. Полат Е.С. Как рождается проект. М.: ИСО РАО, 
1995. 87 с.

9. Єрмаков І.Г. Компетентнісний потенціал про-
ектної діяльності / Проектна діяльність у школі. К.: 
Шкільний світ, 2007. 128 с.

10. Васильєва Р.Ю. Підготовка майбутніх учителів 
до формування безпечної поведінки підлітків у позау-
рочній діяльності: [методичні рекомендації]. Житомир, 
2010. С. 42.

11. Полат Е.С. Новые педагогические и инфор-
мационные технологии в системе образования. М.,  
2000. 272 с.

12. Рыбина О.В. Проектная деятельность. 2004.  
№ 1. С. 46–49.

УДК 378:371.146+371.132

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ  
ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Сенчина Н.Г., аспірант
кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського»

У статті представлено модель формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціаль-
ностей у післядипломній освіті. Обґрунтовано вихідні теоретичні засади моделі експериментального 
освітнього процесу: методологічні підходи, дидактичні принципи, методи і форми навчання, педаго-
гічні умови. Модель охоплює три блоки: цільовий, змістово-процесуальний і критеріально-рівневий, є 
основою відповідної системи роботи з формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спе-
ціальностей у післядипломній освіті.

Ключові слова: модель, вчителі гуманітарних спеціальностей, післядипломна освіта, педагогічна 
рефлексія, підхід, принцип, метод навчання, педагогічні умови.

В статье представлена модель формирования педагогической рефлексии учителей гуманитарных 
специальностей в последипломном образовании. Обоснованы исходные теоретические положения 
модели экспериментального образовательного процесса: методологические подходы, дидактические 
принципы, методы и формы обучения, педагогические условия. Модель охватывает три блока: целе-
вой, содержательно-процессуальный и критериально-уровневый, является основой соответствующей 
системы работы по формированию педагогической рефлексии учителей гуманитарных специальностей 
в последипломном образовании. 

Ключевые слова: модель, учителя гуманитарных специальностей, последипломное образование, пе-
дагогическая рефлексия, подход, принцип, метод обучения, педагогические условия.

Senchyna N.G. MODEL OF THE FORMATION OF HUMANITIES TEACHERS’ PEDAGOGICAL RE-
FLECTION IN POSTGRADUATE EDUCATION 

The article presents the model of the formation of humanities teachers’ pedagogical reflection in postgradu-
ate education. Theoretical basis of the model of experimental educational process – methodological approach-
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es, didactic principles, methods and forms of training, pedagogical conditions – are substantiated. The model 
consists of three blocks – objective determining, content-process describing and criteria-level determining. 
It is the basis of the corresponding system of work for the formation of pedagogical reflection of humanities 
teachers in postgraduate education.

Key words: model, humanities teachers, postgraduate education, pedagogical reflection, approach, 
principle, method of training, pedagogical conditions.

Постановка проблеми. Аналіз сучас-
ної освітньої практики в Україні свідчить 
про зміну панівного впродовж тривалих 
років технократичного підходу до освіти на 
особистісно-зорієнтований. Його сутність 
визначається гуманістичною природою 
педагогічної діяльності, в центрі якої пере-
буває особистість як вища мета і цінність. 
Сучасна освіта, що ґрунтується на принци-
пах антропоцентричності, життєтворчості, 
пріоритетності загальнолюдських духовних 
цінностей, покликана полегшити соціаліза-
цію індивіда, життя якого протікає наразі 
під впливом несприятливих соціально-пси-
хологічних чинників. У цьому зв’язку підго-
товка вчителя, до рівня професіоналізму 
якого на початку третього тисячоліття ви-
суваються високі вимоги, не може обме-
жуватися отриманням базової спеціальної 
освіти. Професійний розвиток, фахове й 
особистісне зростання вчителя має забез-
печуватися протягом усього педагогічного 
життя. Важливим інституційним інструмен-
том досягнення вчителем професійної до-
сконалості є підвищення кваліфікації в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти. 

Проблеми і завдання, з якими доводить-
ся стикатися сучасному вчителю, стають 
усе більш творчими і не мають шаблонного 
й однозначного вирішення. У цьому зв’яз-
ку найбільш конструктивним виявляється 
рефлексивне переосмислення і перетво-
рення вчителем свого досвіду. Розвиток 
здатності до рефлексії допомагає педагогу 
знайти індивідуальний стиль професійної 
діяльності, дозволяє досягти адекватної 
професійно-особистісної самооцінки, під-
вищує рівень самоорганізації.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Необхідність удосконалення змісту 
післядипломної освіти неодноразово під-
креслювали у своїх працях учені, методи-
сти, прогресивні педагоги-практики. Нау-
ковці (С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало, 
В. Олійник, В. Примакова, Н. Протасова, 
В. Пуцов та ін.) наголошували на необхід-
ності створення національної моделі непе-
рервної післядипломної педагогічної освіти 
в Україні, здатної забезпечити професій-
ний розвиток педагогічних кадрів, їхню го-
товність до інноваційної освітньої діяльно-
сті. Ряд учених (І. Бех, А. Богуш, Н. Деньга, 
В. Загвязинський, М. Келлі, В. Краєвський, 
Ю. Кулюткін, В. Метаєва, Н. Сас, В. Семи-

ченко, Г. Сухобська, Т. Фарелл, П. Щедро-
вицький та ін.) підкреслює роль рефлексії 
як педагогічної категорії, пов’язує її із про-
фесійною компетентністю, багатоаспек-
тно досліджує роль рефлексії в успішній 
діяльності педагогів. Науковці зауважують, 
що конструктивна рефлексія передбачає 
усвідомлення вчителем своїх особистісних 
якостей у зв’язку з професією, педагогіч-
ного досвіду, етапів професійного шляху, 
«ціннісних переживань» і труднощів у робо-
ті, себе як суб’єкта педагогічної діяльності і 
суб’єкта розвитку.

Натомість спостереження за освітньою 
практикою свідчать, що рефлексія вчите-
лів здебільшого носить стихійний і фра-
гментарний характер. Зазначене зумовлює 
мету статті – розробити та обґрунтувати 
модель формування педагогічної рефлексії 
вчителів гуманітарних спеціальностей у піс-
лядипломній освіті.

Виклад основного матеріалу. У мето-
дології науки модель (від франц. modele, 
від лат. modulus – міра, образ, норма) ро-
зуміють як аналог (схему, структуру, знако-
ву систему) певного фрагмента природної 
та соціальної реальності, породження люд-
ської культури, концептуально-теоретич-
ного світу тощо – оригіналу моделі. З огляду 
на зазначене під моделлю будемо розуміти 
схему, яка відображає основні структурні 
елементи процесу підвищення кваліфікації 
вчителів гуманітарних спеціальностей, що 
є необхідними для формування їхньої пе-
дагогічної рефлексії. Іншими словами, пе-
дагогічна модель відображає послідовність 
цілеспрямованих, узгоджених дій виклада-
ча (андрагога) і слухачів (вчителів) із метою 
розв’язання конкретних освітніх завдань, 
які реалізуються в спеціально створеному 
інтенсивному рефлексивному середовищі 
закладу післядипломної освіти, здійсню-
ються в постійно змінюваних педагогіч-
них ситуаціях і підпорядковані досягненню 
кінцевої мети – формуванню педагогічної 
рефлексії вчителів. Побудову моделі роз-
глядаємо як сходинку від мисленнєвого 
конструювання досліджуваного об’єкта до 
створення проекту формування педагогіч-
ної рефлексії вчителів гуманітарних спеці-
альностей у післядипломній освіті. 

Насамперед відзначимо те, що освітній 
процес моделювався нами для особливої 
категорії суб’єктів навчання – дорослих. 
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Сучасні досягнення андрагогіки – «вікової 
та педагогічної галузі психолого-педагогіч-
них досліджень теоретичних і практичних 
проблем освіти і виховання дорослих лю-
дей» (С. Болтівець) – сприяли визначенню 
закономірностей, які слід ураховувати в 
навчанні дорослих: 1) доросла людина, що 
навчається, відіграє головну роль у процесі 
навчання; прагне до самореалізації, само-
стійності, самоврядування; 2) вона володіє 
життєвим (побутовим, соціальним, фахо-
вим) досвідом, що може бути використа-
ний як важливе джерело самонавчання як 
її самої, так і навчання її колег; 3) розрахо-
вує на невідкладне застосування отрима-
них у ході навчання вмінь, знань і навичок; 
навчається для вирішення важливої життє-
вої проблеми і досягнення конкретної цілі; 
4) навчальна діяльність дорослого значною 
мірою детермінується часовими, просторо-
вими, побутовими, фаховими, соціальними 
чинниками, одні з яких обмежують, а інші – 
сприяють процесу навчання; 5) процес нав-
чання дорослого організований у вигляді 
спільної діяльності тих, хто вчиться, і тих, 
хто навчає [4, с. 406].

Схарактеризуємо методологічні і дидак-
тичні засади експериментальної моделі ос-
вітнього процесу. 

Важливим чинником раціональної моде-
лі експериментального освітнього процесу 
є визначення методологічних підходів його 
організації. Зафіксуємо вихідний для нас 
зміст поняття «підхід» як певної позиції, 
погляду, що зумовлює дослідження, про-
ектування, організацію того чи того явища 
(у нашому випадку – освітнього процесу). 
Підхід визначається певною ідеєю, концеп-
цією, принципом і центрується на основних 
для нього одній чи двох-трьох категоріях. 

Оскільки до експериментального ос-
вітнього процесу були залучені дорослі, 
домінантним було визначено акмеологіч-
ний підхід. Слово «акмеологія» походить 
від давньогрецького «акме» і має значен-
ня «вища точка, розквіт, зрілість, найкра-
ща пора». Акмеологія ґрунтується на пси-
хології дорослих, обґрунтовує психологічні 
закономірності навчання на етапі зрілості 
(відбір організаційних форм, методів і тех-
нологій навчання, індивідуальних і групових 
форм роботи з дорослими) і його психо-
логічні умови (мотиви, спрямованість, інте-
реси, нахили, загальні й особливі здібності 
суб’єкта, організація освітнього та профе-
сійного середовища, доступ до культурних 
цінностей тощо). Важливим акмеологічним 
законом в аспекті започаткованого дослі-
дження виступає «закон самовираження 
особистості у професії» (А. Деркач). Вва-
жаємо, що професійна діяльність дає мож-

ливість особистості розкритися найпов-
ніше, оскільки саме в ній людина прагне 
реалізувати свої якості, індивідуальність, 
досягти професіоналізму. Особливого зна-
чення в розгляді поняття професіоналізм 
акмеологія надає рефлексії. Рефлексивна 
самоорганізація є однією з умов досягнен-
ня акмеологічних показників у діяльності. 
Ускладнення рівня рефлексивної самоор-
ганізації, більш високий ступінь володіння 
механізмом рефлексії означають вищий 
рівень професіоналізму. Повна рефлексив-
на самоорганізація є умовою досягнення 
акме – найвищого результату в професій-
ній діяльності, що супроводжується висо-
кими особистісними досягненнями. 

В організації експериментального ос-
вітнього процесу щодо формування педа-
гогічної рефлексії у вчителів гуманітарних 
спеціальностей ураховували низку орга-
нізаційно-процесуальних особливостей 
рефлексії, покликаних забезпечити досяг-
нення акмеологічних показників. По-перше, 
оскільки умови для виникнення рефлексії 
та її ефективність зростають в інноваційних 
системах, забезпечували відповідне інтен-
сивне рефлексивне освітнє середовище в 
системі післядипломної освіти, що воло-
діє потенціалом для розвитку, загальними 
позитивними установками, гуманістичною 
основою, зверненням до самої людини. 
По-друге, занурювали слухачів в активну 
рефлексивно-спрямовану освітню діяль-
ність, завдяки якій вони постійно осмислю-
вали, переживали те, що з ними відбува-
лося, розмірковували над собою в процесі 
побудови свого життя і організації своєї 
діяльності. По-третє, оскільки рефлексія 
є передумовою не тільки для цілеспрямо-
ваної зміни себе, але й усіх аспектів жит-
тєдіяльності, в тому числі і професійної 
(рефлексія дозволяє аналізувати професій-
ні якості і здібності, стимулювати їх розви-
ток, збагачувати, посилювати), формували 
рефлексію слід у цілісному процесі життє-
діяльності, в якому особистісне і профе-
сійне нероздільні. Насамкінець, оскільки 
рефлексія в критичній реконструкції дій 
людини передбачає її сумніви в собі, своїй 
позиції, своїх можливостях, педагогів вчи-
ли сприймати й оперувати рефлексією не 
як явищем, що провокує пасивність, безді-
яльність, зневіру в успіху, а як механізмом, 
що пробуджує активність у подоланні себе 
і обставин, в пошуку і реалізації способів 
самоствердження. 

Іншим ключовим методологічним підхо-
дом до організації освітнього процесу було 
визначено інтегративний. Виходили з того, 
що одним з основних новотворів особи-
стості сучасного вчителя, що виникає в ре-
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зультаті підвищення ним кваліфікації, є ди-
намічна внутрішня картина світу. Розвитку 
динамічності (здатності до самозміни, що 
ґрунтується на рефлексії) слугує певна си-
стема знань, що має в основі інтегративний 
підхід до її формування. Феномен інтеграції 
в змісті післядипломної педагогічної освіти 
є складним, багатомірним як за окремими 
аспектами, так і за концептуальним розу-
мінням самої сутності інтеграції в освіті. 
«Інтеграція» (від лат. integer – цілий) оз-
начає створення нерозривно пов’язаного, 
єдиного, цілісного. М. Левіна підкреслює, 
що інтеграція – це «не емпіричне об’єд-
нання довільної безлічі елементів процесу 
навчання, пов’язаних лише ситуативно, а 
перехід кількості в якість. Це взаємопов’я-
зана і взаємозумовлена цілісність процесу 
навчання, що володіє властивостями, які 
відсутні в її складових компонентів (цілей, 
змісту, методів, форм і т. ін.). Це відкрит-
тя нових зав’язків і відносин між компо-
нентами шляхом включення в нові системи 
зав’язків» [2]. У загальній масі інтеграційних 
процесів відбувається безперервне збіль-
шення ваги вищих, найбільш кардинальних 
і складних видів синтезу знань. 

У конструюванні змісту освіти на інте-
гративній основі особливу роль відіграє 
визначення системотвірного чинника чи 
стрижня – пошук основи для об’єднання. 
Визначити системотвірний чинник (інте-
гратор) – значить «виявити домінанти, що 
ведуть до організації певних компонентів 
у систему, з’ясувати специфічні підстави 
можливих зав’язків між ними» [3, с. 56]. 
В аспекті започаткованого дослідження 
таким інтегратором було обрано поняття 
педагогічної рефлексії. В організації освіт-
нього процесу в цьому зв’язку спиралися 
здебільшого не на предметну, а на об’єк-
тну інтеграцію знань. Виходили з того, що 
предметна інтеграція знань хоч і дозволяє 
прискорити процес практичного оволодін-
ня об’єктом (у нашому випадку – педаго-
гічною рефлексією в низці гуманітарних 
дисциплін, що передбачені змістом освіт-
нього процесу в межах курсів підвищення 
кваліфікації – педагогіки, психології, ме-
тодики викладання навчальних дисциплін 
тощо), але суттєво позначається на повно-
ті здобутих знань і вмінь. Усебічне, цілісне 
вивчення будь-якого об’єкта може бути до-
сягнуте лише за умови концентрації знань 
про всі його сторони в межах єдиної науки 
(в освіті – навчального предмета), тобто 
в результаті здійснення об’єктної інтегра-
ції знань. Відтак було розроблено і впро-
ваджено в освітній процес інтегративний 
навчальний курс «Рефлексивний практи-
кум для вчителів гуманітарних спеціаль-

ностей». Такий підхід дозволяв досягати 
компактності знань, особливо актуальної в 
умовах зростання обсягу інформації, а та-
кож сприяв мінімізації часу та зусиль, не-
обхідних для формування рефлексивних 
умінь вчителів. При цьому ми враховува-
ли, що в процесі створення нової структу-
ри навчального матеріалу інтегративного 
характеру системотвірний чинник істотно 
змінює функціональне призначення знання. 
Будь-який з компонентів змісту може легко 
перетворюватися з причинного в наслідко-
вий, з основного – в допоміжний, з базис-
ного – в результативний і навпаки. Реаліза-
ція принципу «інтегративного узгодження» 
забезпечувала виявлення подібного і від-
мінного між «старим» і «новим» знанням, 
спряла розв’язанню суперечностей. Набуті 
знання і досвід забезпечували розширення 
погляду на ситуацію, інтерпретацію її з різ-
них перспектив.

Ефективність експериментального освіт-
нього процесу значною мірою визначається 
адекватністю добору принципів навчання. 
Принципи навчання у вітчизняній педагогіці 
розуміють як «основу, на яку треба спира-
тись і якою необхідно керуватися» (З. Кур-
лянд), як «основні вихідні положення теорії 
навчання» (С. Гончаренко). В аспекті запо-
чаткованого дослідження спиралися на три 
групи дидактичних принципів. 

Першу групу склали загальнодидактичні 
принципи, що визначають організацію осві-
ти дорослих у цілому. Головний принцип 
навчання дорослих – його обов’язкова ре-
зультативність, гарантія отримання потріб-
ного дорослому учневі результату, що в чо-
мусь поліпшує якість його життя. Істотним 
принципом є валеологічність досягнення 
результатів. Щоб досягти потрібних ре-
зультатів, дорослий здебільшого готовий 
багато працювати, але в міру своїх можли-
востей – часових, фізичних, оскільки має 
значну кількість обов’язків у житті, багато з 
яких є значущими, незамінимими для ньо-
го. Він, звичайно, може переступити через 
себе і ці обов’язки, але робити це нормою 
не може і не повинен. Таким чином, при-
родне вписування навчання в життя, без 
витіснення ним інших функцій, особливо 
важливе в освіті дорослих. Розвиток твор-
чого потенціалу будь-якої людини, її при-
хованих здібностей робити те, чого вона не 
робила до навчання, є найважливішим пси-
холого-педагогічним принципом освіти до-
рослих, тому навчання будували так, щоб 
впливати на відкритість вчителя до нового, 
подолання стереотипів, гнучкість його мис-
лення. З-поміж інших принципів цієї групи 
враховували пріоритетність самостійного 
навчання, адже саме самостійна діяльність 
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дорослих стає основою їх навчальної ро-
боти; право дорослих на вибірковість, що 
реалізується в індивідуалізації освітнього 
маршруту; системність навчання, що пе-
редбачає дотримання відповідності цілей, 
змісту, форм, методів, засобів навчання та 
оцінювання результатів; психологічну ком-
фортність, можливість спілкування всіх з 
усіма – як андрагога з учнями, так і учнів 
між собою – допомагає самореалізації лю-
дини, є обов’язковою за умов будь-якого 
змісту і способу навчання.

Друга група принципів визначається іде-
ями післядипломної освіти педагогічних 
кадрів, зокрема підвищення кваліфікації 
вчителів. Тут, насамперед, зважали на не-
перервність підвищення кваліфікації протя-
гом усього періоду педагогічної діяльності; 
спрямованість на всебічний і гармонійний 
розвиток особистості вчителя; випере-
джальний характер підвищення кваліфікації 
з урахуванням перспектив розвитку освіт-
ньої системи, досягнень педагогічної науки 
й актуального педагогічного досвіду; прин-
цип суб’єктності, згідно з яким слухач кур-
сів підвищення кваліфікації розглядається 
як активний елемент, один із рівноправних 
суб’єктів процесу навчання, а його суб’єк-
тність видається як синтез і трансформа-
ція суб’єктних властивостей особистості в 
професійно значущі особистісні якості.

Третя група принципів визначає фор-
мування педагогічної рефлексії вчителів у 
процесі підвищення кваліфікації. Насампе-
ред, відзначимо принцип рефлексивного 
управління підвищенням кваліфікації вчи-
теля. Услід за З. Возговою «рефлексивне 
управління підвищенням кваліфікації» розу-
міємо як полісуб’єктну діалогічну взаємо-
дію викладача/андрагога і слухачів, в якій 
зв’язки здійснюються переважно у вигляді 
рефлексивних процесів і яка забезпечує 
саморозвиток вчителя на основі власних 
тенденцій за допомогою передачі учас-
никам підвищення кваліфікації засад, що 
дозволяють перевести їх у позицію інтен-
сивного самоуправління [1, с. 198]. Склад-
не рефлексивне управління як управління 
переосмисленням довколишньої дійсно-
сті (зовнішньої і внутрішньої) в керованій 
системі підвищення кваліфікації поклика-
не забезпечити системну рефлексію ціліс-
ного досвіду вчителя. У цьому випадку її 
можна розглядати і як зворотний зв’язок, 
і як рефлексивний вихід, і як переосмис-
лення змісту ціннісного досвіду вчителя. 
Інша особливість рефлексивного управлін-
ня пов’язана з такою важливою категорією 
в теорії управління, як зворотний зв’язок. 
Рефлексивне управління характеризується 
здійсненням зворотного зв’язку на міжо-

собистісному, індивідуально-груповому і 
міжгруповому рівнях у вигляді рефлексив-
них процесів, що забезпечує корекцію ви-
кладачем і слухачем своїх позицій у ході 
взаємодії і створює умови для її реалізації 
за типом діалогу. При цьому реалізація в 
управлінській взаємодії зворотних зв’язків 
у вигляді рефлексивних процесів сприяє 
поповненню його суб’єктами інформації і 
тим самим забезпечує корекцію ними своїх 
позицій. Принцип партисипативності – не-
від’ємна складова частина в процесі фор-
мування індивідуальної освітньої траєкторії 
в системі підвищення кваліфікації. Парти-
сипативність передбачає суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію (а не вплив) андрагога-фасилі-
татора і слухачів курсів підвищення кваліфі-
кації для вироблення і реалізації спільного 
вирішення якої-небудь проблеми. Меха-
нізм такої взаємодії повинен бути близь-
кий до переговорів із метою знаходження 
спільності поглядів на ту чи ту проблему, 
прийняття єдиного узгодженого рішення та 
забезпечення активності слухачів. 

Розробляючи модель i експеримен-
тальну методику формування педагогічної 
рефлексії вчителів гуманітарних спеціаль-
ностей у післядипломній освіті, спиралися 
на інтенсивні рефлексивно-діяльнісні мето-
ди навчання, що мали за мету активізацію 
професійної і науково-дослідницької діяль-
ності педагогів щодо корекції особистісно-
го і професійного «Образу Я», саморозвит-
ку рефлексивних здібностей і рефлексивної 
культури. Найбільш поширеними прийома-
ми рефлексивних методів були рефлексив-
на дискусія, групова рефлексія, рефлек-
сивний полілог, рефлексивний тренінг, 
рефлексивна інверсія, ігрові імітаційні ме-
тоди та ін. Поруч із рефлексивними засто-
совували інтерактивні методи навчання, які 
забезпечували активізацію навчально-піз-
навальної діяльності вчителів, з-поміж них: 
проблемні лекції, аналіз конкретних педа-
гогічних ситуацій із постановкою проблем-
них питань, диспути, круглі столи, мозковий 
штурм, моделювання і програвання типових 
і нетипових педагогічних ситуацій, рольо-
ві й ділові ігри, проектна діяльність тощо. 
Використання цих методів забезпечувало 
тісний зв’язок теорії з практикою, розвиток 
нестандартного стилю мислення, рефлек-
сивної сфери мислення (самосвідомості й 
саморегуляції розумової діяльності), ство-
рення атмосфери співробітництва, вдоско-
налення умінь педагогічної взаємодії. Ос-
новними чинниками, які сприяли творчому 
й активному ставленню вчителів до дидак-
тичного процесу і його результатів, був про-
фесійний інтерес, нестандартний характер 
навчально-пізнавальної діяльності, інфор-
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мативність, ігровий характер занять, емо-
ційність, проблемність, результативність.

У процесі розробки моделі було визначе-
но форми організації освітньої діяльності з 
метою формування педагогічної рефлексії 
вчителів гуманітарних спеціальностей у піс-
лядипломній освіті. У дидактиці форма – це 
спосіб організації навчання. Кожна з органі-
заційних форм навчання характеризується 
своєю структурою, принципами впорядко-
ваності її елементів. Організаційні форми в 
закладі освіти – це засоби здійснення взає-
модії суб’єктів освітнього процесу, в межах 
яких реалізуються зміст і методи навчання, 
вони визначають, як слід організувати всю 
роботу з урахуванням того, хто, де, коли і з 
якою метою навчається (З. Курлянд). Було 
визначено, що експериментальне навчан-
ня вчителів гуманітарних спеціальностей у 
закладі післядипломної педагогічної освіти 
доцільно реалізовувати в індивідуальних, 
групових і колективних формах, в аудитор-
ній i позааудиторній (під час відвідування 
вчителями занять у гімназіях і школах) ді-
яльності. При цьому домінували колективні 
форми навчальної діяльності, коли вчитель 
зіставляє себе, свої очікування і запити, 
суб’єктивні переваги з колективним бачен-
ням тієї або іншої проблеми. Як наслідок, 
«індивідуальне її бачення, народжуючись 
на тлі загального, збагачує це загальне ще 
одним людським варіантом картини світу» 
[3, с. 46], сприяє формуванню як особи-
стісної, так і міжособистісної рефлексії.

Усі розглянуті вище дидактичні категорії 
були покладені в основу моделі формуван-
ня педагогічної рефлексії учителів гумані-
тарних спеціальностей у післядипломній 
освіті. Модель охоплює три блоки: цільо-
вий, змістово-процесуальний і критеріаль-
но-рівневий. Цільовий блок забезпечує 
спрямованість досліджуваного процесу, 
визначення стратегічних і тактичних цілей, 
очікуваних результатів експериментальної 
роботи. Змістово-процесуальний блок мо-
делі розкриває формування педагогічної 
рефлексії учителів гуманітарних спеціаль-
ностей у післядипломній освіті, здійснюва-
не в межах педагогічного процесу шляхом 
застосування низки форм i методів нав-
чання. Критеріально-рівневий блок моделі 
містить у собі систему критеріїв, що забез-
печують можливість визначити рівні сфор-
мованості педагогічної рефлексії учителів 
гуманітарних спеціальностей. 

Модель обіймає три взаємопов’язані 
етапи: когнітивно-мотиваційний, інтегратив-
но-практичний, креативно-професійний. 

Метою першого – когнітивно-мотива-
ційного – етапу було озброєння вчителів 
гуманітарних спеціальностей системою 

знань про сутність понять «рефлексивність» 
і «рефлексія», зміст і структуру поняття 
«педагогічна рефлексія», ознайомлення 
з методиками діагностики рівня розвитку 
рефлексії, забезпечення позитивної мо-
тивації вчителів до роботи з формування 
педагогічної рефлексії в процесі проход-
ження курсів підвищення кваліфікації. Фор-
мами навчання виступили: індивідуальні, 
групові i колективні форми навчання в ме-
жах дисциплін психолого-педагогічного, 
суспільно-історичного, культурологічного, 
методичного, філологічного характеру із 
забезпеченням їх програмно-методичного 
супроводу. Методи навчання: проблемні 
лекції, лекції-презентації, лекції-дискусії, 
лекції з використанням «мозкової атаки», 
диспути, круглі столи, аналіз педагогічних 
ситуацій із постановкою проблемних пи-
тань, рефлексивні дискусії, мотиваційний 
тренінг. 

Метою другого – інтегративно-прак-
тичного – етапу було залучення вчите-
лів до активної професійно-спрямованої 
рефлексивної діяльності, здійснюваної на 
основі інтегративного навчального кур-
су «Рефлексивний практикум для вчителів 
гуманітарних спеціальностей», який пе-
редбачав розвиток загальної рефлексив-
ності вчителів, їхніх професійно важливих 
якостей, формування умінь рефлексивної 
діяльності та рефлексивної культури як за-
собу особистісного та професійного роз-
витку (здійснення рефлексивного аналізу, 
застосування типових рефлексивних опе-
рацій і дій, володіння технологіями роз-
витку рефлексії учнів і т. ін.) відповідно до 
структури педагогічної рефлексії вчителів 
гуманітарних спеціальностей (інтелекту-
альний, діяльнісний, особистісний і міжосо-
бистісний компоненти). Методи навчання: 
рефлексивні вправи, рефлексивні дискусії, 
індивідуальна рефлексія, групова рефлек-
сія, рефлексивний полілог, рефлексивний 
тренінг, ігрові імітаційні методи, методич-
ні проекти, перегляд і аналіз відеоуроків, 
рефлексивні ігри і т. ін.

Метою третього – креативно-профе-
сійного – етапу було занурення вчителів 
в активну рефлексивну професійну діяль-
ність під час аудиторної і позааудиторної 
діяльності; стимулювання творчого засто-
сування сформованих рефлексивних умінь; 
поглиблення пізнавального інтересу до 
рефлексивної діяльності; стимулювання 
самостійності в підвищенні рівня педагогіч-
ної рефлексії. Методи навчання: рефлек-
сивний аналіз уроків, моделювання і про-
гравання фрагментів уроків i позакласних 
виховних заходів із рефлексивною складо-
вою частиною, підготовка системи вправ із 
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рефлексивним контентом, добір і апроба-
ція діагностувальних методик для виявлен-
ня рівня загальної рефлексивності і педаго-
гічної рефлексії, добір і апробація методів 
індивідуального та колективного розвитку 
професійної педагогічної рефлексії, само- 
i взаємоаналіз, само- i взаємооцінювання; 
налаштування на самореалізацію. 

Реалізація змістово-процесуально-
го блоку моделі передбачала комплексне 
впровадження в освітній процес визначе-
них педагогічних умов: зорієнтованість сис-
теми післядипломної педагогічної освіти на 
цілеспрямовану актуалізацію рефлексив-
ності та формування педагогічної рефлек-
сії у вчителів гуманітарних спеціальностей 
як чинника їхнього особистісного і про-
фесійного розвитку; організація рефлек-
сивного освітнього середовища; оновлен-
ня змістового наповнення післядипломної 
педагогічної освіти і впровадження актив-
них рефлексивно-діяльнісних технологій 
навчання; домінантна роль рефлексивно-
го практикуму у формуванні педагогічної 
рефлексії вчителів гуманітарних спеціаль-
ностей у післядипломній освіті.

Критеріально-рівневий блок презен-
тує критерії сформованості педагогічної 
рефлексії вчителів гуманітарних спеціаль-
ностей у післядипломній освіті (мотивацій-

но-ціннісний, пізнавальний, операціональ-
ний, організаційний) і визначені на їх основі 
рівні сформованості педагогічної рефлек-
сії: високий, задовільний, низький. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Розроблена модель стала осно-
вою відповідної системи роботи з форму-
вання педагогічної рефлексії учителів гума-
нітарних спеціальностей у післядипломній 
освіті. Перспективи подальших розвідок 
вбачаємо в обґрунтуванні змісту експери-
ментальної методики формування педаго-
гічної рефлексії учителів гуманітарних спе-
ціальностей у післядипломній освіті.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Возгова З.В. Методологический регулятив разви-

тия системы непрерывного повышения квалификации 
научно-педагогических работников: монография. М.: 
АПК и ПРО, 2010. 239 с.

2. Левина М.М. Эвристические приемы в деятель-
ности педагога. Magister. 2000. № 3. C. 64–76.

3. Практическая андрагогика: метод. пособие. Кни-
га 1. Современные адаптивные системы и техноло-
гии образования взрослых / Под ред. В.И. Подобеда, 
А.Е. Марона. СПб.: ГНУ «ИОВ РАО», 2003. 406 с.

4. Сігаєва Л.Є. Використання педагогічних техно-
логій у навчанні дорослих // Педагогіка і психологія 
професійної освіти: результати досліджень і перспек-
тиви: зб. наук. пр. К.: НТУ «КПІ», 2003. С. 404–411.

UDC 378.147-057.36 

BASIC DIDACTIC PRINCIPLES OF CIVIL PROTECTION SPECIALISTS 
SERVICE AND NATIONAL GUARDS PROFESSIONAL TRAINING  

IN SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Taimasov Yu.S., Candidate of Pedagogical Sciences, 
Senior Lecturer at the Learning Station

Emergency Rescue Detachment of Special Purpose 
The Main Directorate of the State Service of Ukraine  

for Emergencies in the Kharkiv region

Zub O.V., Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the Department of Basic Disciplines

National Academy of National Guard of Ukraine

The article deals with the components of professional training of specialists of the Civil Protection Service 
and the National Guard of Ukraine in specialized educational institutions, taking into account the basic 
principles of education to evaluate the current state of preparation for military service objectively.

Key words: professional training, didactics, principles, specialist, specialized educational institutions.

Таймасов Ю.С., Зуб О.В. ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ В ПРОФІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті розглядаються складові елементи професійної підготовки фахівців служби цивільного захи-
сту та національної гвардії України в профільних навчальних закладах з урахуванням основних принци-
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пів навчання, які є, для того, щоб об’єктивно оцінити стан існуючої підготовки військовозобов’язаних. 
Ключові слова: професійна підготовка, дидактика, принципи, фахівець, профільні навчальні  

заклади.

В статье рассматриваются составляющие профессиональной подготовки специалистов службы 
гражданской защиты и национальной гвардии Украины в профильных учебных заведениях с учетом 
основных принципов обучения для того, чтобы объективно оценить состояние существующей подго-
товки военнообязанных.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, дидактика, принципы, специалист, профильные 
учебные заведения.

Problem statement. The State Program 
for Reform and Development of Education has 
identified one of its main aspects of the devel-
opment of professionalism. It is viewed from 
two angles: as belonging to a particular so-
cio-professional community and as a level of 
preparedness. The main source of increasing 
professionalism in the program is ensuring an 
appropriate level of training of all categories 
of military service.

In this regard, the Ukraine is the reorgan-
ization of the system of training during their 
studies at specialized educational institutions 
and civil institutions that train skilled workers. 
As the results of a special study, this task can 
be realized only under conditions of training 
competent professionals who have profes-
sional skills, which will develop at a pace and 
outstrip the development of a professional 
business.

The current period of socio-economic and 
political development of our country is char-
acterized by serious structural and qualitative 
changes in the system of Ukrainian education. 
These changes are made in accordance with 
the legislation and other normative legal acts 
of Ukraine, which operate in this area.

Analysis of recent research and pub-
lications. Today the urgent need to resolve 
issues related to the current state and devel-
opment of military training at civilian univer-
sities in conjunction with the implementation 
of key goals, objectives and priorities of edu-
cation policy in the process of modernization 
of Ukrainian education. Issues related to the 
preparation for military service in specialized 
institutions considered in the work A. Bara-
banschykova, O. Zub, M. Kozyar, O. Ostro-
verkha, M. Palchik, S. Poltorak, V. Sadkoviy, 
J. Taymasova, A. Turchinov, V. Yagupov and 
others. Not enough attention is paid to the 
problems of training specialists of the Civil 
Protection Service and the National Guard of 
Ukraine in specialized educational institutions 
[2].

The system of training specialists of the 
Civil Protection Service and the Nation-
al Guard of Ukraine as a whole justifies and 
provides the accumulation of necessary re-
sources for wartime in the interests of mo-

bilizing the deployment of the military. At the 
same time, it has a number of inconsisten-
cies that negatively affect the results of the 
training of qualified mobilization reserves for 
the country's military organization. One of the 
main issues is the contradiction between the 
need for high-quality training of specialists of 
the Civil Protection Service and the National 
Guard of Ukraine and the low level of their 
professional preparedness, especially on the 
issues of fire, physical, moral and psychologi-
cal training, leadership training and education 
of subordinates.

The purpose of the article. The main task 
of this work is to consider the peculiarities of 
the application of the basic didactic principles 
of specialists of the Civil Protection Service 
and the National Guard of Ukraine training 
who are studying the training program for the 
military.

Presentation of the main material. The 
system of subject teaching in departments 
requires the creation of a number of perma-
nent conditions, based on the objectives of 
improving the educational process. These in-
clude increasing the intensity of the learning 
process; increasing interest in the subject of 
study; activation of students' educational ac-
tivity; increasing the productivity of academic 
work.

The educational process at the depart-
ments is based on the basic principles of 
teaching.

The principle of science. The essence of this 
principle is that academic knowledge should 
fully comply with the present level of science. 
The results of the analysis of the pedagogical 
literature on the didactics of higher education 
have given us the opportunity to determine 
the range of problems that solves this princi-
ple: determining the probative nature of sci-
ence for any new content that is included in a 
subject, establishing communication with the 
scientific prognostication of scientific and sys-
tematic overestimation of savings; establish-
ing scientific criteria: degree, extent, forms a 
variable concepts; establishing links between 
the level and volume of scientific content and 
level of education; methodological evaluation 
of scientific content objects of study.
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For the educational process, which is car-
ried out by specialized educational institu-
tions, an important role is played by the de-
gree of scientific knowledge as a measure of 
the value of scientific facts.

The scientific degree is a variable factor. It 
varies depending on the level of education and 
development of science. As S. Archangelskii 
noted, the definition of the scientific degree 
is related to the form of scientific expression 
of teaching subjects [1]. The form of science 
and the language of science are essential in-
dicators of the nature of the subjects, which 
are investigated. Special attention should be 
given to training in accordance with correct-
ness presenting scientific information system 
of presentation and relationships. The outer 
shape and direction of science and its individ-
ual provisions are important for learning and 
for research. We cannot ignore the fact that 
scientific truth is relative and dynamic. It is 
close to the objective truth and always need 
new checking.

The principle of systematicity and consist-
ency. This principle indicates that all knowl-
edge, which is brought to the learners, should 
be assimilated to them in a certain pedagogi-
cally substantiated system.

However, systematic is not a system yet. 
More precisely for this principle will be the 
term «system». It enables to comprehend the 
essence of the question more fully. The edu-
cational process is always connected with the 
construction and functioning of the education 
system a general and separate, a merging or-
ganization, the purpose and tasks of training, 
forms and methods, learning tools, content, 
depth and breadth of knowledge, control of 
their learning and understanding of others.

It should be noted that the system can not 
be limited to consideration, even in an indi-
vidual case and in an optimal form, of one 
particular subject. Rational system of educa-
tion requires the establishment and consid-
eration of the relationship and relations of all 
subjects and types of training. This means 
that the system requires such a construction 
of functioning that would ensure not only the 
mastering of certain known knowledge, but 
also an indispensable acquisition of the skills 
of their use for further independent gaining of 
new knowledge.

According to V. Yagupov [6], it is also nec-
essary that the structure, organization and 
functioning of all elements of the education-
al process stimulate the training of students 
based on the purpose of learning, interest in 
knowledge, analysis of abilities and organiza-
tion of their productive thinking.

From the point of view of this didactic prin-
ciple, the system of training for basic and ad-

ditional specialties in specialized educational 
institutions should be considered as an inter-
connected complex of functionally correlated 
components, which ensures the purposeful 
acquisition by students of knowledge, skills, 
assimilated in a certain well-founded order. It 
is necessary to take into account that the ed-
ucation system is not in all elements and con-
nections can be straightforward, therefore its 
construction and organization in need of such 
expression, which allows you to see different 
aspects of the functioning of both the whole 
system and its components.

The principle of connection theory with 
practice. The theory and practice of teaching 
are considered by this principle as a single and 
inseparable system for acquiring profession-
al knowledge, skills and abilities (especially in 
terms of additional vocational education). The 
connection of theory and practice in higher 
education not only combines theoretical and 
practical training of students, it also requires 
the mutual influence and enhancement of 
each of the applications.

Implementation of this principle requires 
the teachers of specialized educational insti-
tutions to solve the following tasks: identifi-
cation and analysis of factors that determine 
the relationship between theory and practice 
in the particular activity of a specialist, exist-
ing and one that is anticipated in the future; 
establishment of conformity and regularity of 
the connection of these factors with theoreti-
cal and practical training in higher education; 
adding relevant theoretical conclusions and 
generalizations into the theory and practice of 
teaching; establishment the communication 
between development of science, technology, 
production and practical experience with the 
educational process and practice of training 
of the military.

It should also be noted that the research 
of the listed tasks should be complex and it 
should be taken into account all the relations 
that contain the system of studying in the 
specialized educational institutions of the Civil 
Protection Service and the National Guard of 
Ukraine.

The principle of consciousness and activ-
ity. This principle implies a substantiated in-
dependent thinking and justifiable actions of 
those who study. The consciousness of stud-
ying higher education is inextricably linked 
with the activity and independence of the ac-
tivity of the audience, with the manifestation 
of interest, enthusiasm, and initiative creative 
pursuit.

This principle requires the development 
of such personality traits as curiosity, perse-
verance, purposefulness, assemblage, truth-
fulness, etc. Consciousness of the military is 
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expressed through self-discipline and organ-
ization, which means such a degree of inter-
nal intellectual gathering, when all education-
al activities are carried out with interest and 
completely freely.

Of course, the implementation of this prin-
ciple directly depends on the personality of 
the teacher. So that he will increasingly influ-
ence on the development of the above quali-
ties that accompany this principle.

It should be noted that the consciousness 
principle of education have not yet have suf-
ficient scientific substantiation in specialized 
educational institutions. In other words, it does 
not give a reasonable definition of the bound-
aries between educationally dependent and 
independent learning. Sometimes the whole 
consciousness is reduced only to the tasks of 
the teachers and is not combined with an in-
dependent responsible search for knowledge.

The principle of combining individual and 
collective learning.

The educational process combines the in-
terests of all learners, and for each student it 
is based on common goals and objectives of 
training.

Each member of the collective must ob-
serve objectively existing installations, re-
quirements, traditions. But everyone has to 
remember that every listener works in the 
learning process first of all on himself.

The combination of collective and individual 
opportunities primarily using individual learn-
ing and front creates a relationship. In most 
cases, they contribute to the improvement of 
the personality traits of students in their ed-
ucational and scientific work. The unity of in-
dividual and collective education requires the 
qualitative teachers’ knowledge of the indi-
vidual properties and characteristics of each 
student, their interests, abilities, inclinations, 
habits, level of its development, and others 
like that.

The principle of visibility. This principle is 
essential for teaching students within the pro-
fession since the formation of practical skills 
without the use of visual aids (technical train-
ing) is not possible.

In the didactics of higher education, visibil-
ity is seen as one of the means of communi-
cation theory with practice, science with life 
as a factor of initial and direct observation, 
disclosure of the laws of the phenomenon, an 
implementation of the theory of knowledge in 
the learning process.

As you know, visibility in higher education 
institutions is often mediated in combina-
tion with abstract forms, symbols, schemes, 
charts, etc. The direct visibility of higher ed-
ucation in many cases is unnecessary. It vi-
olates the depth and breadth of knowledge 

of the subject by its specific features. How-
ever, the training of specialists in the Civil 
Protection Service and the National Guard of 
Ukraine in specialized educational institutions, 
the use of visibility is extremely important be-
cause knowledge of the subject during direct 
observation provides an opportunity to learn 
practical mastering of the object.

The principle of availability. This principle 
defines the degree of scientific and theoreti-
cal complexity of the educational material, its 
scope, forms and methods of teaching. At the 
same time, it forms the basis for taking into 
account the individual and general psycholog-
ical characteristics of listeners, depending on 
their age, level of development, the specifics 
of the subject of instruction and other factors.

Proceeding from this principle, in the pro-
cess of training specialists of the Civil Pro-
tection Service and the National Guard of 
Ukraine in specialized educational institutions, 
the degree of utility of the study material is 
determined. This is a prerequisite for con-
scious and intense work during study. In this 
condition it is important that the process of 
overcoming learning difficulties initiating inde-
pendent creative thinking. Conversely, easy 
learning teaches the ease of mental work, to 
the lack of seriousness of learning.

For higher education, there is a need for 
a reasonable limitation of the studying tasks, 
the scope and content of educational infor-
mation. Overloading and lack of training is un-
acceptable for listeners in the optimal learn-
ing process.

In our opinion, a certain didactic interest is 
the consideration from the standpoint of the 
principle of the availability of levels of trans-
formation of information into knowledge: di-
rect exchange with the environment; subcon-
scious process of processing knowledge into 
knowledge; semantic information processing; 
a pragmatic level where information is realized 
and transformed into knowledge and based 
on the motives of human activity.

At the same time, it is necessary to consid-
er the level of studying higher education and 
the degree of scientific content of academ-
ic disciplines. Each level should provide their 
upper and lower limits. Moreover, the lower 
limit for each level requires strict compliance 
with a particular state of knowledge, because 
each level is a basis for the next, higher level.

The principle of the knowledge gained 
strength. The students’ obtained knowledge 
should be strong; it must have a high degree 
of memorization.

Knowledge acquired not only for their 
scope, but also for use in further study and 
independent work for the formation of a sci-
entific outlook and practical applications.
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Training and further professional activity 
require from the students and from specialists 
in future, skilled operational and conscious 
use of the acquired knowledge. Knowledge 
must not only be received and stored; it must 
be clear and have scientific and practical con-
tent.

In general, the educational process of 
higher education needs a solid memorization 
of some of the provisions of science. This is 
mainly true for those stable educational sub-
jects that form the foundation of learning and 
are a tool of cognition. If we talk about such 
subjects within the specialty, then this is a 
discipline of tactical and technical training. 
The knowledge acquired in these disciplines 
require constant application in the study of 
other sciences and in the implementation of 
specific educational and action.

The modern expression of science in high-
er education is characterized by laconicism, 
restraint, some underscore, refusal from ex-
cessive detailing of scientific positions. Each 
subject that belongs to a developing science, 
every section of it needs to be thoroughly con-
sidered in studying higher education. Howev-
er, it should be severe and profound scientific 
validity. Thus, the strength of remembering 
requires knowledge of the most general prin-
ciples rather than scientific details. In educa-
tional and scientific work, permanent, opera-
tional skills require the ability to find and apply 
the information necessary to solve a specific 
task, which must be able to use, but not nec-
essarily remember.

Proceeding from the modern problems of 
the theory of teaching in higher education, 
the principle of the strength of the knowledge 
obtained does not require sufficient clarity 
and universality. Sometimes remembering 
individual acts of training should be strong, 
sometimes not very strong, and can even be 
not strong at all.

We reviewed the main principles of general 
didactics, which predetermine and direct the 
educational process of training specialists of 
the Civil Protection Service and the National 
Guard of Ukraine in specialized educational 
establishments. However, it should be em-
phasized that not all researchers consider 
valid allocation principles that we noted.

For example, some researchers emphasize 
the need for further introduction some other 
principles to the theory of higher education 
study. Among them are the principles: opti-
mality algorithms, selectivity, and others. In 
our opinion, they are just the conditions and 
consequences of existing principles of gener-
al didactics.

Recognized authors in the field of didac-
tics of higher education (G. Alexandrov, S. 

Arkhangelsky, V. Yagupov, etc.) argue that in 
the principles of science, systematicity and 
consistency, consciousness and activity, ac-
cessibility, the combination of individual and 
collective in learning, the relationship of the-
ory with practice reflects a great historical 
experience, social and pedagogical content. 
Equally important, they do not contradict the 
further development of the theory of learning 
in higher education, are stable and perma-
nent in nature.

Based on analysis and generalization of 
modern approaches of the specialists’ train-
ing organization of the Civil Protection Service 
and the National Guard of Ukraine in spe-
cialized educational establishments, we have 
identified the main components of the training 
of specialists content in the Civil Protection 
Service and the National Guard of Ukraine.

As a result of our research, we specified 
the essence of the specialists of the Civ-
il Protection Service and the National Guard 
of Ukraine training components in specialized 
educational institutions:

Humanistic training and education: the 
formation of a man who realizes that the rights 
and freedom of the individual is the highest 
value of anybody anywhere can cancel or lim-
it; obtaining the necessary knowledge about 
the rights and freedoms of a person and their 
ability to use and protect them, respect for 
the rights of others; physical health education 
and environmental culture, personal qualities 
that soldiers need.

State (political) training and education: 
formation of understanding of the sources of 
danger, the role of enforcement agencies law 
in ensuring the national interests of Ukraine; 
awareness of the holiness of professional 
duty, loyalty to the oath, the formation of a 
sense of patriotism, collectivism; assimilation 
of knowledge about duties and responsibili-
ties, rights of a citizen, restriction of the rights 
of servicemen; developing the ability to use 
and protect their civil rights, honor and dignity.

Professional (special) training and ed-
ucation: awareness of their profession, of-
fice, specialty role; a clear understanding of 
the concept of «professiogram»; education 
of professionally important qualities; get-
ting knowledge about the assigned materials 
and methods of their use (including techni-
cal, military); formation and development of 
classroom, workshop skills; education of pro-
fessional vigilance; formation the need for im-
provement.

Training and education of a specialist 
as a subordinate: formation conviction of 
the need and importance to be able to com-
ply; assimilation of requirements for a ser-
viceman; education of diligence and disci-
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pline; formation and development of the will 
to achieve the necessary results; education 
of responsibility for the fulfillment of require-
ments; developing the capacity for introspec-
tion, self-improvement.

Training and education of a specialist 
as a commander, leader: obtaining knowl-
edge of the laws and principles of manage-
ment activities; learning the basics of peda-
gogy and psychology; education of mobility 
of thinking.

Conclusion. We have clarified the main 
didactic principles of the organization of the 
educational process on the specialists of 
the Civil Protection Service and the Nation-
al Guard of Ukraine training in specialized 
educational institutions. And we are able to 
objectively assess the state of the existing 
training system for its further improvement in 
order to increase its effectiveness. Directions 
of further researches of the didactic essence 
of training of specialists of the Civil Protection 
Service and the National Guard of Ukraine in 
specialized educational institutions can be a 
refinement of the structure and content of the 
basic forms and methods of training.
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РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНОЇ ТВОРЧОСТІ В СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ  
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Тітова О.А., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри іноземних мов

Таврійський державний агротехнологічний університет

Статтю присвячено проблемі розвитку творчого мислення в студентів інженерних спеціальностей 
як однієї з найнеобхідніших здатностей майбутнього інженера. Навчання інженерної творчості має від-
буватися в процесі вивчення будь-якої дисципліни, зокрема іноземної мови професійного спрямуван-
ня. Це реалізується завдяки поступовому залученню студента до діяльності на репродуктивному рівні 
через рівень продуктивний до творчого рівня під час виконання нестандартних завдань, пов’язаних із 
майбутньою інженерною діяльністю.

Ключові слова: інженерна творчість, творчий потенціал інженера, інноваційна діяльність, нав-
чання іноземної мови професійного спрямування.

Статья посвящена проблеме развития творческого мышления у студентов инженерных специаль-
ностей как одного из самых необходимых качеств будущего инженера. Обучение инженерному твор-
честву должно осуществляться в процессе изучения любой дисциплины, в частности иностранного 
языка профессионального направления. Это возможно благодаря постепенному вовлечению студента в 
деятельность на уровнях: от репродуктивного, через продуктивный, до творческого – во время выпол-
нения нестандартных заданий, связанных с будущей инженерной деятельностью.

Ключевые слова: инженерное творчество, творческий потенциал инженера, инновационная дея-
тельность, обучение иностранному языку профессионального направления.
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Titova O.A. DEVELOPMENT OF ENGINEERING CREATIVITY IN STUDENTS IN FOREIGN LAN-
GUAGE CLASSES IN PROFESSIONAL DIRECTION

The article is devoted to the problem of creative thinking development among the engineering students, as 
it is one of the most necessary qualities for an engineer. Fostering engineering creativity should be carried out 
during the learning any discipline, in particular, the foreign language for specific purposes. This can be realized 
due to the gradual involvement of the student into activities at different levels: starting from the reproductive 
one, through the productive level, to the creative one. The involvement is performed by means of non-standard 
tasks related to the future engineering activity.

Key words: engineering creativity, creative potential of an engineer, innovative activity, teaching a foreign 
language for specific purposes.

Постановка проблеми. Володіння 
професійною іноземною мовою нині є 
обов’язковою умовою підготовки сучасно-
го інженера вітчизняними вишами. Конку-
рентоспроможність майбутнього фахівця 
також визначається рівнем розвитку його 
творчого потенціалу та готовністю до інно-
ваційної діяльності. Навчання творчості не 
може бути окремим процесом, реалізова-
ним, наприклад, у курсі окремої дисциплі-
ни. Доцільно його організувати системно, 
впроваджуючи відповідний зміст, методи і 
прийоми, забезпечуючи діяльність студен-
та, націлену на творчий розвиток під час 
вивчення всіх дисциплін, передбачених на-
вчальним планом.

Навчання іноземної мови відкриває ши-
рокі можливості для зростання майбутньо-
го інноваційного інженера, оскільки дозво-
ляє безпосередньо використовувати досвід 
зарубіжних колег, пропонувати студентам 
участь у міжнародних проектах, залучати до 
студентської спільноти майже будь-якого 
світового вишу через дистанційні курси за 
інженерною спеціальністю. Одним з ефек-
тивних прийомів розвитку творчого потен-
ціалу на практичних заняттях з іноземної 
мови є застосування засобів і продуктів ін-
формаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значення іноземної мови в про-
цесі формування особистості та спеціа-
ліста є предметом дослідження багатьох 
вчених (І. Бім, І. зимньої, Б. Кузовлева, 
В. Софонової, Т. Серова, О. Тарнополь-
ського та ін.). Вітчизняні та зарубіжні на-
уковці вивчають проблеми застосування 
віртуальних засобів у різних сферах життє-
діяльності людини, зокрема в освіті (Р. Гу-
ревич, М. Жалдак, С. Литвинова, І. Малиць-
ка, А. Армстронг, Т. Говард, Г. Рейнголд, 
К. Сван).

Результати багатьох досліджень різних 
аспектів навчання іноземної мови майбут-
ніх інженерів показують, що використання 
значного потенціалу сучасних інформацій-
них технологій не суперечить процесу ін-
форматизації всіх сфер життєдіяльності 
суспільства та надає можливість розвива-
ти в студентів вміння аналізувати ситуацію, 

виявляти проблеми, розробляти стратегію 
їх розв’язання та прогнозувати результа-
ти прийнятих рішень під час моделювання 
робочих процесів, що дає можливість за-
стосувати навички нестандартного рішення 
задач та сприяє розвитку творчого потенці-
алу майбутнього інженера.

Оскільки очевидна доцільність застосу-
вання моделей роботи машин і механізмів, 
розроблених із застосуванням 3D анімації, 
в процесі навчання іншомовного мовлен-
ня студентів інженерних спеціальностей, 
тому метою статті є вивчення ефективності 
та визначення процедури застосування на 
практичних заняттях з іноземної мови ані-
маційних роликів, які ілюструють досліджу-
вані об’єкти, явища і процеси.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Навчання майбутнього інжене-
ра професійного спілкування іноземною 
мовою включає засвоєння широкого кола 
термінів (фізичних, функціональних та кон-
структивних, що використовуватимуться 
під час опису параметрів технічних систем: 
призначення, конструкції, будови, принци-
пу роботи, особливостей експлуатації і ре-
монту тощо).

Методи і прийоми, що застосовуються 
для розвитку мовленнєвої діяльності на за-
няттях з іноземної мови, мають враховува-
ти особливості логічного та абстрактного 
мислення студентів інженерних спеціаль-
ностей. Практика показує, що використан-
ня комп’ютерної графіки значно активізує 
в студентів здатність мислити складни-
ми просторовими образами, що підвищує 
ефективність засвоєння мовних засобів.

Візуалізація досліджуваних об’єктів і про-
цесів через комп’ютерні моделі в навчаль-
ному процесі реалізує дидактичну функцію 
комп’ютерної графіки. Сучасні інженери 
широко застосовують технології моделю-
вання об’єктів та їх функцій. Для цього ви-
користовують спеціалізоване програмне 
забезпечення, що дозволяє реалізувати 
трансформацію 2D моделі (креслень) у 3D, 
а також змоделювати зміни в стані з бі-
гом часу [2; 4]. Технологія застосовується 
в різних сферах, найчастіше – в конструк-
торських розробках. 3D-моделі, що вільно 
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розповсюджуються в мережі, нескладно 
впровадити в навчальний процес, зокрема 
під час викладання іноземної мови майбут-
нім інженерам [2].

Підготовка фахівця до інноваційної діяль-
ності протягом навчання його в університе-
ті має здійснюватися таким чином, щоб по-
ступово студент залучався до діяльності від 
репродуктивного рівня до творчого. П. Лу-
зан [1] характеризує навчально-пізнаваль-
ну діяльність студента за такими рівнями:

І рівень – впізнання: найнижчий репро-
дуктивний рівень, рівень знайомства, на 
якому реалізується репродуктивна діяль-
ність, націлена на ідентифікацію, впізнання 
чи виділення із загального масиву даних 
певного об’єкта чи явища, про який (яке) 
раніше отримав інформацію.

ІІ рівень – відтворення: репродуктивний 
рівень більш високого порядку, який прояв-
ляється в алгоритмічній діяльності студен-
та, коли він відтворює отриману та засво-
єну раніше інформацію про досліджуваний 
об’єкт (явище), застосовує знання та алго-
ритми для розв’язання типових задач.

ІІІ рівень – евристичний: перший рівень 
продуктивної діяльності, який передбачає 
уміння студента справлятися з нетиповими 
завданнями, завданнями з неповною умо-
вою, коли студентові потрібно дослідити 
ситуацію, встановити (уточнити) ті елемен-
ти, яких не достає, самостійно обрати чи 
розробити алгоритм рішення.

IV рівень – творчий: вищий рівень про-
дуктивної діяльності, коли студент визначає 
проблему, формулює мету, вимоги та кри-
терії майбутнього рішення, здійснює пошук 
методів для досягнення мети, винаходить 
варіанти рішення, обирає оптимальний та 
контролює прийнятність обраного рішення 
згідно з встановленими на початку критері-
ями та вимогами.

Розглянемо, як реалізується перехід сту-
дента від репродуктивної до продуктивної 
діяльності під час навчання монологічного 
та діалогічного мовлення на заняттях з іно-
земної мови професійного прямування.

На прикладі теми «Принцип роботи чо-
тиритактного двигуна внутрішнього згорян-
ня» [3] викладач вводить необхідні лексичні 

та граматичні засоби, на основі яких здійс-
нюється розвиток монологічного та діало-
гічного мовлення, направленого на опис 
операцій, що відбуваються і двигуні під час 
його роботи.

Навчально-пізнавальна діяльність на 
рівні впізнання зводиться до роботи з ілю-
страціями, моделями чи схемами двигу-
на, з метою засвоєння лексики. Студенти 
засвоюють назви деталей двигуна, тактів, 
процесів тощо, формують пов’язані із цим 
просторові образи за допомогою схема-
тичного зображення роботи двигуна. Для 
засвоєння граматичних явищ пропонують-
ся зразки речень для виявлення та аналізу 
необхідних структур. На наступному етапі 
студенти залучаються до діяльності на рів-
ні відтворення. Тут передбачається робота 
з анімаційним роликом Internal combustion 
engine operation. Задача – проаналізува-
ти роботу двигуна таким чином, щоб по-
тім представити її у вигляді простих опе-
рацій. Для цього можуть бути застосовані 
блок-схеми, таблиці тощо. Приклад таблиці 
для заповнення наведено нижче (табл. 1). 
Студенти орієнтуються на зразки і діють за 
встановленим алгоритмом.

Такий детальний аналіз, що потребує 
залучення творчого потенціалу студента, 
здатен ефективно підготувати його до мо-
нологічного мовлення. На наступному етапі 
відбувається вдосконалення мовленнєвих 
навичок шляхом трансформації та викори-
стання їх в аналогічній ситуації.

Діяльність отримує розвиток, виводячи 
студентів на евристичний рівень. Для до-
слідження обирається будь-який механізм 
чи процес. Встановлюється мета: описати 
будову, принцип роботи тощо. На означе-
ному рівні студенти мають самостійно об-
рати методи і підходи для рішення задачі. 
Наприклад, вони можуть вирішити на підго-
товчому етапі скласти блок-схему чи функ-
ціональну таблицю, відібрати необхідні 
граматичні структури тощо. Для реалізації 
діалогічного мовлення доцільно організува-
ти презентацію результатів у вигляді пар-
ної роботи або роботи в малих групах, коли 
один студент (або частина групи) обирає 
процес та детально розбирає його, а потім 

Таблиця 1
Операції, які відбуваються у ДВЗ під час його роботи

Strokes
Intake Compression Power Exhaust

Valves Intake valve opens.
Exhaust valve does not open.

Piston Piston moves toward the crankshaft.
Process in the 
combustion chamber

Piston draws the air-fuel mixture (air 
only) into the cylinder.
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представляє це другому студентові (дру-
гій частині групи), діяльність якого полягає 
в підтримці діалогу через питання.

Творчий рівень діяльності можна реа-
лізувати, запропонувавши майбутньому 
інженерові вирішити певну проблему, що 
потребуватиме формулювання проблеми, 
дослідження стану, пошуку можливих рі-
шень, аналізу перспектив. На старших кур-
сах власні конструкторські розробки сту-
дентів можуть скласти основу підготовки 
презентації іноземною мовою. Презентація 
може включати креслення (робочі), 3D-мо-
дель функціонування об’єкту так, щоб вона 
проілюструвала процес. Розроблені моде-
лі, як правило, прості, але вони не є голов-
ним результатом. Адже найбільшу цінність 
представляє той досвід, який студенти от-
римують під час сумісної роботи. Такий під-
хід стимулює активізацію мислення, аналі-
зу, синтезу, класифікації, алгоритмізації. 
Дозволяє задіяти максимально мовленнєві 
навички студентів. 

Коли виконання такого завдання здійс-
нюється в групах, коли перша частина гру-
пи має донести певну інформацію, а інша 
частина – має розібратися в деталях, вини-
кає необхідність ставити зрозумілі доціль-
ні питання, структурувати та класифікува-
ти інформацію, логічно мислити, мислити 
просторовими образами, тощо. Діяльність 
дозволяє учасникам пар (або груп) навча-
тися співпрацювати, розподіляти обов’яз-
ки, бути відповідальним за результати, 
тощо.

Після роботи з анімаційними роликами 
викладач пропонує студентам проаналізу-
вати складні моменти, з якими зіткнулися 
студенти на етапі підготовки опису роботи 
агрегату під час монологічного та діалогіч-
ного мовлення.

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямі. На основі власного досві-
ду можна стверджувати, що нестандартні 
завдання (з неповною умовою, з викорис-
танням 3D-анімації, блок-схем, таблиць 

тощо) на практичних заняттях з іноземної 
мови професійного спрямування, з одного 
боку, сприяють підвищенню ефективнос-
ті засвоєння лексики, відпрацюванню та 
розвитку навичок усного монологічного та 
діалогічного мовлення завдяки унаочнення 
будови та моделювання принципу роботи 
машин, механізмів тощо. Прийоми, засно-
вані на застосуванні імітаційних моделей, 
мають досить широкі перспективи в мето-
диці навчання майбутніх інженерів профе-
сійної іноземної мови за рахунок того, що 
моделювати можна будь-яке досліджува-
не явище або процес, створюючи ситуації 
професійного спілкування, максимально 
наближені до реальних.

З іншого боку, залучення студентів 
до  аналізу особливостей будови і роботи 
механізму, створення функціональної схе-
ми, моделювання робочого процесу по-
зитивно впливають на розвиток творчого 
мислення майбутнього інженера.

Подальшого детального вивчення по-
требують питання, пов’язані із застосу-
ванням моделей на практичному занятті з 
метою розвитку діалогічного мовлення з 
урахуванням рівня навчально-пізнавальної 
активності студентів (від репродуктивно-
го – до творчого) та підходів до розроблен-
ня нестандартних завдань на основі іннова-
ційної інженерної діяльності.
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SUBSTANTIATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREPARING 
FUTURE EDUCATORS FOR PATRIOTIC UPBRINGING OF CHILDREN  

OF SENIOR PRESCHOOL AGE
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Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню педагогічних умов, що забезпечують готовність 
до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку майбутніх вихователів. Розкрито поняття 
«умова», «педагогічна умова». Автор припускає, що формування готовності до патріотичного вихован-
ня дітей старшого дошкільного віку буде ефективним, якщо впровадити в навчальний процес такі пе-
дагогічні умови: гуманізація професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних за-
кладів; створення сприятливого освітнього середовища для вироблення в майбутніх вихователів умінь і 
навичок професійної діяльності; використання ефективних як традиційних, так і інноваційних методів 
та форм професійної підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання. 

Ключові слова: педагогічна умова, патріотичне виховання, підготовка майбутніх вихователів, 
діти старшого дошкільного віку. 

Статья посвящена теоретическому обоснованию педагогических условий, обеспечивающих готов-
ность к патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста будущих воспитателей. 
Раскрыто понятие «условие», «педагогическое условие». Автор предполагает, что формирование го-
товности к патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста будет эффективным, 
если внедрить в учебный процесс следующие педагогические условия: гуманизация профессиональ-
ной подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений; создание благоприятного об-
разовательной среды для выработки у будущих воспитателей умений и навыков профессиональной 
деятельности; использование эффективных как традиционных, так и инновационных методов и форм 
профессиональной подготовки будущих воспитателей к патриотическому воспитанию. 

Ключевые слова: педагогическое условие, патриотическое воспитание, подготовка будущих воспи-
тателей, дети старшего дошкольного возраста.

Filimonova T.V. SUBSTANTIATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREPARING FUTURE 
EDUCATORS FOR PATRIOTIC UPBRINGING OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

The article is devoted to the theoretical substantiation of pedagogical conditions, which provide readiness 
for patriotic education of children of the senior preschool age of future educators. The concept of «condition», 
«pedagogical condition» is revealed. The author assumes that formation of readiness for patriotic education of 
children of the senior preschool age will be effective if the following pedagogical conditions are introduced 
into the educational process: the humanization of the professional training of future teachers of preschool 
educational institutions; creation of a favorable educational environment for the development of professional 
skills of future educators; use of effective both traditional and innovative methods and forms of professional 
training of future educators for patriotic education. 

Key words: pedagogical condition, patriotic education, preparation of future educators, children of the 
senior preschool age.

Statement of the problem. One of the 
important pedagogical tasks defined by the 
Law of Ukraine «On Pre-school Education» is 
the upbringing of children's love for Ukraine, 
respect for the family, respect for folk tradi-
tions and customs, state and native language, 
national values of the Ukrainian people, as 
well as the values of other nations and peo-
ple, conscious attitude towards themselves, 
environment and environment.

Analysis of recent research and pub-
lications. The intelligence of domestic and 
foreign scholars Y. Babansky, A. Verbitsky, 
A. Dyomin, M. Zverev, I. Zyazyun, N. Kuzmin, 
I. Lerner, I. Podlasogo, O. Pekhoti, S. Rubin-
stein I. Frolov, A. Khutorskogo and others is 

valuable for the scientific development of the 
problem. 

The ideas of humanistic education 
were the subject of scientific research 
and S.A. Amonashvili, G.S. Batishchev, 
E.V. Bondarevskaya, B.P. Bitinas, V.F. Vo-
lodko, K.V. Gavrilovets, B.S. Gershunsky, 
E.V. Petrushkova and others.

The objective of the study is theoretical-
ly substantiate the pedagogical conditions of 
preparing future educators for the patriotic 
upbringing of children of the senior preschool 
age. 

Presentation of the main material of 
the study. In the philosophical dictionary, the 
«condition» is defined as a category in which 
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the universal relation of things to the factors, 
through which it arises and exists, is repre-
sented [17, p. 703].

Conditions constitute an environment in 
which one or another phenomenon or pro-
cess develops and develops. 

Outside of this environment they can not 
exist. In psychology, under the «condition» is 
understood a set of phenomena of the exter-
nal and internal environment, which probably 
affect the development of a particular mental 
phenomenon [9, p. 206]. 

Consequently, the condition is external in 
relation to the subject of the diversity of the 
objective world. 

Y. Babansky noted that «the effectiveness 
of the pedagogical process naturally depends 
on the conditions in which it passes» [2, p. 78]. 

I. Pidlasyy specifies pedagogical condi-
tions, noting their role in the implementa-
tion of the training content, optimizing the 
forms, methods, approaches, technologies of 
the educational process as a whole system  
[13, p. 280]. 

Alexander Nazarov considers pedagogi-
cal conditions as a set of objective features, 
content, forms, methods, teaching methods 
and material and spatial environment aimed 
at solving research problems [11]. 

According to A. Bahduyevoyi, pedagogi-
cal conditions – a circumstance learning and 
education, which are the result of purposeful 
selection, design and application of elements 
of content, methods and organizational forms 
of education to achieve the teaching goals  
[4, p. 12]. 

N. Boritko notes that educational condi-
tion – is an external factor, a factor that sig-
nificantly affects the course of the educa-
tional process, to varying extent, constructed 
teacher, and implies (but does not guaran-
tee) determined the outcome of this process. 
Pedagogical conditions specifically planned, 
created, built teacher in objective reality to in-
fluence the course of the process, but does 
not imply causal determinism brutal outcome 
[5, p. 119]. 

I. Y Aksarina agrees with the definition of 
A. Nine [12], which states that the pedagog-
ical conditions – is «a set of objective possi-
bilities of content, forms, methods and ways 
of improving the efficiency of the education-
al process, material and spatial environment, 
providing successful solution to the tasks 
set and projected in the study». I. Y. Aksari-
na notes that pedagogical conditions include 
those that are deliberately created in the edu-
cational process and should provide the most 
effective flow of this process [1, p. 12].

R. G. Gurov understands under the «con-
dition» in the pedagogical sense all that de-

pends on which another; the environment, the 
situation in which there are and without which 
there can not be objects, phenomena [6].

Thus, under the pedagogical conditions 
are understood a set of diverse socio-ped-
agogical and didactic factors necessary and 
sufficient for the emergence and rational sus-
tainable functioning of a particular pedagogi-
cal system. 

Organizational and pedagogical conditions 
influence the educational process, allow to 
effectively manage, carry out this process 
in accordance with the tasks, using selected 
forms, methods, techniques, set of provisions, 
observance of which ensures achievement of 
the goal [10, p. 67].

In our study, the pedagogical conditions 
for preparing future educators for patriotic 
upbringing of children of the senior preschool 
age will be considered as a combination of 
conditions and factors that will effectively in-
fluence the formation and development of all 
components of patriotism in children of the 
senior preschool age. 

Analyzing the content of the scientific cat-
egory of «patriotic education», the criteria and 
indicators of its formation, it is importance in 
shaping the personality of the future special-
ist, the importance of purposeful pedagogical 
influence on the student's personality and the 
results of the confirmatory stage of the exper-
iment, the following pedagogical conditions of 
preparation of future educators for the patri-
otic upbringing of children of the senior pre-
school age have been substantiated:

1. Humanization of the training of future 
teachers of pre-school educational institu-
tions. 

2. Creation of a favorable educational envi-
ronment for the development of professional 
skills of future educators.

3. Use of effective as traditional and in-
novative methods and forms of professional 
training of future educators for patriotic ed-
ucation. 

Consider the first pedagogical condition 
that will increase the efficiency of preparing 
students for the patriotic education of chil-
dren of the senior preschool age – the hu-
manization of the professional training of 
future teachers of pre-school educational in-
stitutions. 

The analysis of scientific research in re-
cent years shows an increasing interest in the 
problem of humanization of education. 

The problem of student training depends 
on the psychological and pedagogical sphere. 

The system of higher education must, 
above all, ensure the development of the in-
dividual, and already the person becomes a 
bearer of knowledge. 
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This means that without neglecting the 
training of professional work, to bring up a 
modern personality that will be capable of 
self-improvement and self-development. 

Directly or indirectly influences the human-
ization of the professional training of students 
on the orientation of education on the devel-
opment of personality; rethinking the role of 
a modern teacher in the conditions of intro-
duction of new information technologies and 
computerization of educational space; the 
orientation of the educational process to the 
spiritual development of the individual. 

E. Barbina emphasizes that «the task of all 
training courses in the system of specialist 
training is to return to the educational process 
the grain, the essence of folk and classical 
pedagogy – its humanistic source» [3, p 34]. 
The humanization of the purpose of teacher 
training involves targeting the personality of 
the future teacher, his professional compe-
tence, the formation of his spiritual and pro-
fessional culture [3]. 

The leading idea of humanizing the profes-
sional training of students is the idea of their 
active role in the development of their own 
personal and professional abilities and quali-
ties, the strengthening of subjective functions 
[16, p. 32–39].

The process of formation of the humanistic 
orientation of the personality of future educa-
tors is ensured by a combination of pedagog-
ical conditions: 

1) the unity of the formation of humanistic 
orientation and professional formation of stu-
dents; 

2) the implementation of a personally ori-
ented approach to vocational training in or-
der to form a humanist orientation of a spe-
cialist; 

3) creation of a moral and positive environ-
ment in a higher educational institution; 

4) the formation of a personality of a teach-
er of higher education, capable of teaching 
students on a humanistic basis, an active and 
purposeful participation of a teacher in solv-
ing problems of forming the humanistic orien-
tation of a person of a future specialist; 

5) ensuring the humanistic orientation of 
students' learning content; 

6) improvement of teaching methods on 
the basis of wider orientation to the personal-
ity-activity approach, the problem situation as 
a special communicative environment, dialog-
ical training.

Ways of preparing future educators for the 
humanization of the educational space of the 
DHS are very diverse. 

We preferred those with which the for-
mation of the students' moral and aesthetic 
views and beliefs, the harmonious picture of 

the world, and the humane attitude towards 
reality are mainly formed:

1) the creation of humanitarian and moral 
situations requiring personal evaluation (dis-
cussion of the received impressions in the 
context of a confidential conversation, a free 
expression of personal ratings); 

2) accumulation of moral and ethical expe-
rience (the spiritual and cultural experience is 
formed in the process of studying all educa-
tional disciplines at the institute of pedagog-
ical education; worldview significance is the 
assimilation of such concepts as «beautiful», 
«high moral», «high», «noble», «spiritual» etc); 

3) inclusion of students in creative and 
artistic activities within the framework of the 
charity program «Creating Good»; 

4) introduction of aesthetic elements in the 
organization of the educational process (dec-
oration of student audiences, organization of 
exhibitions of creative works of students); 

5) education of moral feelings (in human 
feelings reflects the development of man, and 
the higher his moral upbringing, the higher 
the degree of the formation of spiritual and 
moral feelings); 

6) the formation of a moral ideal (the for-
mation of a moral ideal is an indicator of the 
effectiveness of spiritual development of the 
individual) [8, p. 40]. 

Thus, the professional training of students 
in universities should not be limited only to the 
transfer of certain knowledge and the forma-
tion of professional skills. 

It should have a close connection with the 
professional orientation of the individual, from 
the formation of a certain system of values.

The second condition for the training of 
future educators for the patriotic upbringing 
of children of the senior preschool age, we 
determine the creation of a favorable edu-
cational environment for the development of 
skills and professional skills of future educa-
tors.

The analysis of the works of scientists 
made it possible to find out that the term «ed-
ucational environment» in pedagogy refers to 
a set of conditions that affect the formation 
and functioning of a person in society, the 
visual and human environment of a person, 
his abilities, needs, interests, consciousness. 

The term «educational environment» also 
reflects the interconnection of conditions that 
ensure the formation of a person. 

In this case, the presence of the learner 
in the educational environment, the interac-
tion, the interaction of the environment with 
the subject (in our case – with the learner) is 
foreseen.

Scientists believe that the educational en-
vironment is able to provide a set of opportu-
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nities for self-development of all subjects of 
the educational process. 

Thus, V. Levin identifies the following com-
ponents of the educational environment: 

1) social – provides a load on providing op-
portunities for satisfying and developing the 
needs of the subjects of the educational pro-
cess in the sense of security, in preserving 
and improving self-esteem, in recognition of 
society and in self-actualization; 

2) spatial-objective – the basic principle of 
organizing the spatial structure of the educa-
tional environment, including heterogeneity 
and complexity of the environment, the con-
nection of different functional zones, flexibility 
and controllability of the medium as a bearer 
of symbolic communication;

3) psychological and pedagogical – is ped-
agogical provision of developmental possibil-
ities, which is the optimal organization of the 
system of links between the elements of the 
educational environment. 

In our opinion, it is convincing that B. Boden-
ko, A. Kurakin, Y. Manuilov, A. Khutorsky, 
considering the notion «educational environ-
ment» as an object of pedagogical research, 
proceed from the position of continuity of ed-
ucational process and education. 

We agree with the point of view of the 
above-mentioned researchers, who under 
the educational environment understand the 
natural and artificially created socio-cultur-
al environment of a person, which includes 
the content and various types of educational 
means, able to provide productive activity of 
the student, the listener, managing the pro-
cess of personality development through the 
creation of favorable conditions for this, which 
includes the motivation of those who study, 
the person of the educator, etc.

For example, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskiy 
National Universityit can be argued that teach-
ers of the faculty of pre-school and elementa-
ry education are making every effort to create 
a favorable educational environment. That is 
why students, preparing for future pedagog-
ical activity, accumulate creative potential, 
ready to open up in the process of practical 
activity. The basis of the educational and pro-
fessional activities of students. Future teach-
ers are involved in a variety of professional-re-
lated relationships. This is facilitated by the 
use of such forms and methods of organizing 
educational activities as business and role 
games, methods for modeling educational 
project fragments, educational conferences, 
methodological seminars, lectures-dialogues, 
various competitions (contest of pedagogi-
cal talents and ideas, protection of creative 
projects, research tasks), independent work 
of students on the writing of abstracts, glos-

saries, reports, own test variants, the crea-
tion of presentations, handouts on specific 
topics, the creation of a catalog of scientific 
and methodological sciences spheres, search 
and research approaches to the acquisition 
of knowledge, skills and abilities, pedagogical 
and educational practices at all courses, etc.

Equally important is the third pedagogical 
condition for the training of future educators 
for the patriotic upbringing of children of the 
senior preschool age – the use of effective 
both traditional and innovative methods and 
forms of professional training of future edu-
cators for patriotic education. 

Traditional methods foresee a certain se-
quence of constructing and mastering the 
material. 

This sequence was based on the principle 
of «simple» (single concepts) – to more com-
plex (the introduction of concepts in more 
complex systems of associative relationships). 

On this basis judgments and inferences 
are formed, as well as all operations of think-
ing (induction, deduction, analysis, synthesis, 
generalization) are carried out.

These are classical teaching methods (the 
formation of theoretical thinking). They are 
aimed at «classical» learning – the purposeful 
transfer of knowledge and their «repetition» 
in the reproductive form (students answers to 
seminars, colloquiums, grades and examina-
tions, assessed by the teacher) [15]. 

Particular attention deserves innovative 
forms of study in universities, which contrib-
ute to the qualitative training of future spe-
cialists. 

The Law of Ukraine «On Higher Education» 
among the main tasks of higher educational 
institutions provides for «ensuring the organic 
combination in educational process of educa-
tional, scientific and innovative activity» [14].

The most effective of them, as practice has 
shown, are the following innovative methods: 
discussions; «brain storm»; business games; 
role games; case method.

In the practice of higher education, the di-
versification of educational technologies al-
lows them to actively and efficiently combine 
them through the modernization of tradition-
al learning and reorienting it to an effective, 
focused one. This approach focuses on the 
personal development of future professionals, 
the ability to capture new experiences of cre-
ative and critical thinking, role-play and simu-
lation simulation of finding solutions to educa-
tional tasks, etc. ...) [7]. 

In this context, innovative teaching technol-
ogy, in our opinion, should be considered as 
a general-edict process, which consists in us-
ing a combination of methods and techniques 
of joint activity of subjects of the educational 
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process aimed at achieving the goal of learn-
ing, the development of personality and cre-
ative-professional knowledge and competen-
cies respectively to the tasks of training new 
time professionals. 

Consequently, innovative teaching meth-
ods used in the system of modern educational 
process include interactive means, forms and 
methods of educational activity in the interac-
tive information environment of the university.

Сonclusion. Thus, the theoretical sub-
stantiation of the pedagogical conditions that 
should ensure the formation of professional 
skills of future teachers of preschool educa-
tional institutions for the patriotic upbringing 
of children of the senior preschool age has 
created the preconditions for their implemen-
tation in the process of holding the forma-
tive stage of the experiment and developed a 
model for forming the readiness of  the future 
educator for the patriotic upbringing of the 
children of the senior preschool age.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
МЕДИА-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Шевырева И.Г., аспирант 
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»

Статья раскрывает необходимость формирования медиа-компетентности будущих учителей началь-
ной школы, что связано с активным развитием и внедрением медиа в общеобразовательные учреж-
дения; проанализированы взгляды зарубежных и отечественных ученных относительно проблемы 
формирования медиа-компетентности; сформулированы основополагающие позиции, которые пре-
допределяют значение данного понятия. Акцентировано внимание на том, что на систему высшего 
образования XXI столетия возложена ответственная миссия – формирование медиа-компетентности 
будущих специалистов начальной школы. Выделены и охарактеризованы педагогические условия с 
целью формирования медиа-компетентности: формирование у будущих специалистов положительной 
мотивации по применению медиа в образовательном процессе начальной школы; организация образо-
вательной медиа-среды в вузах; привлечение будущих специалистов к целенаправленной, творческой 
медийной деятельности и создание собственного медиа-продукта.

Ключевые слова: медиа, медиа-технологии, педагогические условия, будущие учителя начальной 
школы, современные устройства.

Стаття розкриває необхідність формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової 
школи, що пов’язано з активним розвитком і впровадженням медіа в загальноосвітні установи; проана-
лізовано погляди зарубіжних і вітчизняних учених щодо проблеми формування медіа-компетентності; 
сформульовані основні позиції, які зумовлюють значення даного поняття. Акцентовано увагу на тому, 
що на систему вищої освіти XXI століття покладена відповідальна місія – формування медіа-компе-
тентності майбутніх фахівців початкової школи. Виокремлено й охарактеризовано педагогічні умови 
(формування в майбутніх фахівців позитивної мотивації щодо застосування медіа в освітньому процесі 
початкової школи; організація освітньої медіа-середовища в закладах вищої освіти; залучення май-
бутніх фахівців до цілеспрямованої, творчої медійної діяльності і створення власної медіа-продукту)  
з метою формування медіа-компетентності.

Ключові слова: медіа, медіа-технології, педагогічні умови, майбутні вчителі початкової школи,  
сучасні пристрої.

Shevyreva I.G. ON THE QUESTION OF NECESSITY FOR FORMING MEDIA-COMPETENCE  
OF FUTURE TEACHERS OF THE ELEMENTARY SCHOOL

The article reveals the necessity of formation of media competence of future primary school teachers, due 
to the active development and implementation of media in educational institutions; analyses the views of 
foreign and domestic scientists on the problem of formation of media competence; formulated the fundamental 
positions that determine the value of the concept. The attention is focused on the fact that the system of higher 
education in the XXI century is entrusted with the responsible mission of formation of media competence of 
future specialists of primary school. The author identifies and describes the pedagogical conditions of formation 
of media competence: the formation of future professionals of positive motivation on the use of media in 
the educational process in primary schools; organization of educational media environment in universities; 
attracting future specialists to a focused, creative media activities and creation of own media product.

Key words: media, media technologies, pedagogical conditions, future elementary school teacher, modern 
device.

Постановка проблемы. XXI столетие 
характеризуется активным развитием ин-
формационных технологий: кино, видео, 
аудио, радио, Интернет. Условия, которые 
выдвигают современному обществу дан-
ные технологии, предопределяют форми-
рования меди-компетентности личности. 
В связи с этим назревает процесс модер-
низации образования высшей школы, ус-
ловие которой состоит в том, чтобы сфор-
мировать новые требования к будущему 
учителю начальной школы. Поэтому про-
фессиональная подготовка должна быть 

направлена на реформирование, изме-
нение и улучшение качества образования 
сегодняшних учителей начальной школы. 
Такие задачи следует реализовать в инте-
грации с медиа-технологиями, поскольку 
современное общество обучается и раз-
вивается с помощью медиа. Таким обра-
зом, на систему высшего образования 
возложена ответственная миссия – фор-
мировать медиа-компетентность будущих 
учителей начальной школы; обеспечить 
потребности современного образования 
в медиа-компетентных учителях, которые 
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готовы принимать все нововведения в об-
ласти образования; способны система-
тически использовать медиа-технологии 
в ходе профессиональной деятельности. 
Также следует акцентировать внимание и 
на умении будущих учителей грамотно ана-
лизировать и предоставлять информацию 
в разных формах, полученную с медиа; ак-
тивно сотрудничать с коллегами, которые 
являются инициаторами действий в обла-
сти медиа. Кроме того, будущие учителя 
начальной школы должны уметь решать 
педагогические задачи в условиях инфор-
мационной среды; создавать и внедрять 
в практику новые продукты медиа. Следо-
вательно, в ходе профессиональной под-
готовки будущий учитель начальной школы 
должен овладеть особым теоретическим 
и практическим искусством относительно 
использования медиа. Такие навыки не-
обходимы для того, чтобы удовлетворять 
потребности современного образования 
в условиях Новой школы. А для этого, буду-
щий специалист должен быть медиа-ком-
петентным. Сегодня термин «медиа-ком-
петентность» имеет важное значение для 
современного общества. Таким образом, 
целью статьи является исследование поня-
тия «медиа-компетентность будущих учи-
телей начальной школы», а также опреде-
ление роли медиа-компетентного учителя 
в современном обществе. 

Анализ исследований. Анализ пробле-
мы формирования медиа-компетентности 
будущих учителей начальной школы изло-
жена в научной базе зарубежных (С. Ау-
фенангер (S. Aufenanger), К. Ворсноп (С. 
Worsnop), А. Писцителли (А. Piscitelli), Дж. 
Поттер (J. Potter), А. Федоров, Дж. Феррес 
(J. Ferres) и отечественных (А. Волошина, 
В. Гаврильченко, Л. Найденова, Г. Онкович, 
А. Сулим, В. Шарко, Н. Шубенко) исследо-
вателей. 

Изложение основного материала. За-
рубежный ученый К. Ворсноп считает, что 
в современном мире невозможно предста-
вить свою жизнь без медиа, особенно это 
касается младших школьников, которые 
уже с начального звена школы использу-
ют медиа-технологии для реализации об-
разовательных целей. При этом молодые 
специалисты не используют весь потен-
циал медиа-технологий. Следовательно, 
в ходе профессиональной подготовки бу-
дущие специалисты должны научиться 
правильно и в полной мере практиковать 
все ресурсы информационных технологий. 

Интересные и содержательные выво-
ды относительно медиа-компетентности 
изложил в своих сочинениях А. Фёдоров. 
Анализ исследований показал нам, что 

А. Федоров говорит о том, что ведущая 
роль при формировании медиа-компе-
тентности принадлежит именно высшим 
учебным заведениям, этот процесс должен 
реализоваться непосредственно в про-
цессе профессиональной педагогической 
подготовки. Также А. Федоров указывает 
на то, что в современном мире существу-
ют некие противоречия между формирова-
нием медиа-компетентности и сегодняш-
ним информационным миром. С таким 
противоречием мы согласны, поскольку 
в XXI  столетии говорят о том, что молодым 
специалистам нужны знания, умения, навы-
ки в области медиа, но при этом забывают 
о главном факторе: как и где получить тео-
ретические знания и практические навыки, 
касающиеся информационных технологий. 
В таком случае главную роль, прежде все-
го, играет специально организованная пе-
дагогическая среда, где будущий учитель 
начальной школы сможет овладеть всеми 
навыками в области медиа [1, с. 72]. 

В словаре по медиаобразованию, ме-
диапедагогике, медиаграмотности, ме-
диакомпетентности А. Федоров пришел 
к выводу, что медиа-компетентность педа-
гога – это совокупность мотивов, опреде-
ленной целенаправленной деятельности, 
знаний, умений и навыков, которые опре-
деляют степень овладения медиаобразо-
вательной деятельностью в аудитории раз-
ной возрастной категории [2]. 

Таким образом, данное определение 
дает возможность говорить нам о том, что 
сформированная медиа-компетентность 
позволит будущим учителям анализиро-
вать медиа-тексты, интерпретировать тер-
мины и символические знаки медиа, пре-
зентовать собственные медиа-продукты 
в разных формах, выделять наиболее глу-
бокие по смыслу и содержательные дан-
ные из всеобщего потока информации. 

В ходе анализа научной литературы мы 
пришли к выводу, что А. Федоров имел 
своих единомышленников, которые утвер-
ждали, что только медиа-компетентная 
личность может на высоком уровне оцени-
вать медиа-информацию; понимать роль 
информационных технологий для нынеш-
него общества и для новой системы обра-
зования. Будущее современного, грамот-
ного и осведомленного поколения зависит 
от компетентных, а точнее, медиа-компе-
тентных учителей начальной школы [3]. 

Также большой интерес к медиа-ком-
петентности будущих учителей начальной 
школы продемонстрировала и исследова-
тельница А. Левицкая, которая утверждает, 
что проблема формирования медиа-ком-
петентности будущих учителей на сегод-
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няшний день достаточно актуальна. Лишь 
будучи медиа-компетентным, будущий 
специалист сможет анализировать меди-
а-тексты, оценивать роль медиа в совре-
менном обществе, грамотно использовать 
медиа в повседневной и педагогической 
деятельности [4].

Б. Искаков в своих исследованиях изло-
жил собственную точку зрения относитель-
но интерпретации термина «медиа-компе-
тентность» – это сформированная модель 
будущего учителя начальной школы, с по-
мощью которой современный специалист 
сможет развиваться и усовершенствовать-
ся в условиях современных инноваций. 
Медиа-компетентность позволит будущим 
специалистам самореализоваться в про-
фессиональной педагогической деятель-
ности, определить сущность использова-
ния медиа в образовательном процессе 
школы [5]. 

Л. Иванова определяет в своих иссле-
дованиях понятие «медиа-компетентность» 
таким образом: это одна из ведущих харак-
теристик современного педагога, который 
благодаря своим личностным качествам 
сможет адаптироваться в информацион-
ном обществе XXI столетия [6]. Мы под-
держиваем точку зрения И. Ивановой, 
поскольку современное развитие медиа 
предусматривает то, что пользователи ин-
формационных технологий должны быть 
медиа-компетентными. Такой точки зрения 
придерживается и украинский исследова-
тель А. Онкович, которая полагает, что со-
временный учитель начальной школы дол-
жен быть медиа-компетентным. Это, в свою 
очередь, выступает основополагающей ха-
рактеристикой современного специалиста 
с определённым набором личностных ком-
петентностей [7].

Аналогичную позицию занимает и иссле-
довательница В. Шарко. Она излагает, что 
медиа-компетентность является главным 
фактором, который предопределяет готов-
ность будущих учителей к профессиональ-
ной деятельности [8]. Исследовательница 
Н. Коновалова имеет подобное мнение и 
говорит, что будущие специалисты должны 
непосредственно фокусировать свое вни-
мание, действия, знания, умения и навыки 
на развитие информационных технологий. 
Только тесное сотрудничество с медиа мо-
жет привести к формированию медиа-ком-
петентности [9]. 

Исходя из результатов исследований, 
следует отметить, что зарубежные и от-
ечественные ученые говорят о том, что 
только личностные усилия (самообразо-
вания, саморазвитие, самоанализ) позво-
лят будущим учителям сформировать ме-

диа-компетентность на высоком уровне; 
лишь медиа-компетентный учитель сможет 
грамотно принять те изменения, которые 
возникают в области информационных тех-
нологий. Медиа-компетентность выступает 
в роли непрерывного процесса, благода-
ря которому современный учитель находит 
правильные решения в ходе своей педаго-
гической деятельности [10]. 

Следует подчеркнуть вопрос относи-
тельно непрерывного процесса формиро-
вания медиа-компетентности. В данном 
случае ученые к этому вопросу относятся 
по-разному. Так, например, А. Немерич го-
ворит о том, что процесс формирования 
медиа-компетентности начинает активно 
прогрессировать в старших классах и за-
канчивается на третьем или же четвер-
том курсе высшего учебного заведения. 
По словам А. Немерич, медиа-компетент-
ность – это рациональное овладение зна-
ниями, умениями и навыками, которые 
помогут реализоваться личности в инфор-
мационном обществе [11, с. 25]. А. Гук, 
напротив, говорит о том, что медиа-ком-
петентность необходимо начинать форми-
ровать в период обучения в вузе [12, с. 31]. 
 Дж. Поттер (J. Potter) утверждает, что уро-
вень медиа-компетентности необходимо 
повышать на протяжении всей своей жиз-
ни. Личность, которая будет непрерыв-
но заниматься повышением уровня ме-
диа-компетентности, достигнет наиболее 
высоких результатов в профессиональной 
деятельности [13]. 

В свою очередь, необходимо добавить, 
что формирование медиа-компетентно-
сти зависит от ряда систематических и 
целенаправленных действий: анализ ме-
диа-текстов, интерпретация терминов, си-
стематизация знаний в единую научную 
систему, создание авторских медиа-продук-
тов и презентация их в различных формах;  
определение социальных, экономических, 
политический интересов, которые непо-
средственно связаны с медиа-ресурсами  
[14, с. 5].

Таким образом, необходимо сформу-
лировать ряд основополагающих позиций, 
которые помогут в последующем опреде-
лить собственную категорию понятия «ме-
диа-компетентность будущих учителей на-
чальной школы»:

1) необходимо акцентировать внимание 
на определенные изменения, которые про-
исходят в мире информационных техноло-
гий; следить за анонсом будущих выпусков 
новых медиа-устройств, а также выпуском 
новейшего программного обеспечения;

2) активно использовать все привиле-
гии, которые предоставляет нам медиа, 
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а именно: практиковать электронные про-
граммные устройства; уметь из большого 
потока информации выделять наиболее ак-
туальный и обсуждаемый в данное время 
материал; создавать на электронных плат-
формах авторский материал с дальнейшим 
его использованием в профессиональной 
деятельности; 

3) анализировать медиа-тексты, интер-
претировать понятия, термины медиа; само-
стоятельно использовать средства медиа, 
что, в свою очередь, приведет к прак-
тической выработке навыков и умений; 

4) стремиться к самообразованию, са-
моразвитию, самоанализу после пройден-
ного этапа обучения. Ведь только сфор-
мированные личностные качества помогут 
реализовать поставленную цель.

Указанные выше позиции станут неис-
черпаемой базой для формирования ме-
диа-компетентности будущих учителей 
начальной школы. В свою очередь, если 
данные положения будут реализовывать-
ся в вузах на протяжении всего периода 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов, то можно будет указывать 
на высокий уровень медиа-компетентно-
сти будущих учителей. Следует отметить, 
что использование медиа в образователь-
ной среде значительно повысит эффек-
тивность и качество обучения младших 
школьников. Мощным компонентом в пе-
дагогической деятельности выступают 
профессиональные качества учителя: вла-
деющий современными информационны-
ми технологиями, креативный, открытый 
новшествам, мотивированный на педаго-
гическую деятельность и, соответственно, 
с учетом развития медиа будущий специа-
лист начальной школы должен быть меди-
а-компетентным. 

Анализ научной литературы дает нам 
основания трактовать понятия «меди-
а-компетентность» следующим образом: 
совокупность знаний, умений и навыков, 
нацеленных на то, чтобы реализовать пер-
сональные возможности в области инфор-
мационных технологий. Это определенный 
комплекс теоретических знаний и прак-
тических навыков, которые дают возмож-
ность овладеть квалифицированной, са-
мостоятельной, творческой и социально 
ответственной деятельностью относитель-
но медиа. Способность анализировать, 
интерпретировать, синтезировать данные, 
полученные из медиа; креативно подхо-
дить к решению педагогических задач с по-
мощью медиа; умение формировать опре-
деленный набор компетенций: готовность 
будущих учителей к профессиональной 
деятельности, желание активно использо-

вать новые информационные технологии 
и внедрять их на практике. Важно помнить 
о том, что будущий специалист началь-
ной школы должен уметь нацеливать соб-
ственные усилия для формирования про-
фессиональных ценностей, которые станут 
главным ориентиром в дальнейшей педа-
гогической деятельности. 

Таким образом, изложенные выше тео-
рии дают нам возможность говорить про 
педагогические условия, в которых и будет 
формироваться медиа-компетентность. 

Считаем, что для формирования меди-
а-компетентности будущих учителей на-
чальной школы в вузах необходимо соз-
давать специальные условия, которые бы 
способствовали изучению всех видов ме-
диа. Использование медиа, активное вне-
дрение их в образовательный процесс 
предполагает организацию соответствую-
щего медийного пространства, благодаря 
которому будущие специалисты смогут ов-
ладеть достаточной базой теоретических 
знаний и практических навыков. Итак, мы 
пришли к выводу, что формирование опре-
деленных педагогических условий (форми-
рование у будущих специалистов положи-
тельной мотивации по применению медиа 
в образовательном процессе начальной 
школы; организация образовательной ме-
диа-среды в вузах; привлечение будущих 
специалистов к целенаправленной, твор-
ческой медийной деятельности и созда-
ние собственного медиа-продукта) ускорят 
процесс овладения всеми видами массо-
вых коммуникаций.

Первое педагогическое условие – фор-
мирование у будущих специалистов по-
ложительной мотивации по применению 
медиа в образовательном процессе на-
чальной школы – предопределяет форми-
рование позитивной мотивации относи-
тельно использования медиа. Ведь только 
позитивно настроенная личность сможет 
реализовать поставленные цели на выс-
шем уровне. В ходе нашего исследования 
мы пришли к выводу, что медиа-ресурсы 
на сегодняшний день заполоняют все ми-
ровое пространство, поэтому професси-
ональная подготовка в вузе должна быть 
нацелена на использование информаци-
онных и электронных технологий; необхо-
димо вносить коррективы в учебные планы 
вузов с учетом включения медиа. Предпо-
лагаем, что только таким образом, соче-
тая и систематически используя все виды 
медиа на лекциях, практических, лабора-
торных занятиях, можно усилить интерес 
будущих специалистов к изучению новых 
информационных технологий и сформиро-
вать позитивную мотивацию относительно 
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современных компьютерных технологий. 
Так, например, систематизировать медиа с 
такими дисциплинами, как «Современный 
урок в начальной школе», «Методика и тех-
нологии начального образования», можно 
следующим образом. 

1. Способствовать развитию онлайн-об-
учения, при котором коммуникация между 
участниками образовательного процесса 
и преподавателем происходит с помощью 
компьютера. 

2. Организовывать мобильное обучение 
(Bring your own devices) с использованием 
на занятиях только смартфонов, планше-
тов, ноутбуков. 

3. Периодически проводить смешан-
ное обучение, где предоставляется воз-
можность получать информацию онлайн, 
офлайн. 

4. Использовать электронные учебники, 
энциклопедии; с помощью компьютерных 
программ проверять качество знаний (он-
лайн-тесты, тренажёры).

5. Внедрять элементы дистанционного 
образования; погружаться в тайны веков 
прошлого, используя виртуальные экс-
курсии; проводить и брать участие в он-
лайн-конференциях, вебинарах, видеоча-
тах, отдаленно общаться со специалистами 
всех сфер деятельности. 

6. Практиковать прохождение массовых 
открытых онлайн-курсов, например, «ИТУ-
ИТ» по теме «Работа в интернете»; обра-
зовательных курсов «Интел. Обучение для 
будущего».

7. Выполнять проекты, веб-квесты с ис-
пользованием всевозможных компьютер-
ных программ.

8. Вести учет своих будущих и настоящих 
планов с помощью незаменимых совре-
менных веб-сайтов: блоги (интернет-жур-
нал, интернет-дневник, онлайн-дневник); 
Вики, OneDrive.

Считаем, что комплекс таких действий 
приведет к успешному формированию по-
зитивной мотивации в процессе профес-
сиональной подготовки. 

Следующее педагогическое условие 
предопределяется как организация обра-
зовательной медиа-среды в вузах. Однако 
мы считаем, что непрерывное использо-
вание медиа в процессе профессиональ-
ной подготовки автоматически создает 
образовательную и, соответственно, ме-
диа-среду, в которой будущий специалист 
сможет реализовать все свои знания, уме-
ния и навыки относительно медиа. Но сле-
дует учесть то, что современное общество 
использует не только компьютерные техно-
логии. Достаточно популярными на сегод-
няшний день являются телефоны, Интер-

нет-планшеты, смартфоны, которые также 
облегчают процесс образования в услови-
ях современного мира. Акцентируем вни-
мание на то, что данные девайсы снабжены 
необходимыми компьютерными програм-
мами. Таким образом, будущий учитель 
начальной школы сможет легко использо-
вать свой планшет или смартфон с целью 
получить необходимую информацию, имея 
доступ к сети Интернет. Следовательно, 
должна быть беспроводная система Wi-FI, 
позволяющая использовать сеть Интернет 
в любых уголках учебного заведения. Это 
позволит будущим специалистам:

1) находиться в центре всех событий, 
которые происходят в мире;

2) поддерживать постоянную связь 
с преподавателями вузов и другими ве-
дущими специалистами мира способами 
передачи и получения сообщений через 
Viber», Skype, WhatsApp; 

3) контролировать выполняемость свое-
го учебного плана; 

4) следить за результатами оценивания; 
5) получать знания через систему пере-

вернутого обучения, при котором будущий 
специалист выполняет задания исключи-
тельно онлайн. Таким образом, исполь-
зуя медиа, современные девайсы в ходе 
профессиональной подготовки, будущий 
специалист будет активно привлечен к це-
ленаправленной, творческой медийной де-
ятельности и созданию собственного ме-
диа-продукта. 

Это и есть третье педагогическое ус-
ловие. Данное условие обусловливается 
созданием авторских медиа-продуктов, 
которые будут использованы в ходе педа-
гогической практики. Медиа-деятельность 
должна быть направлена на создание 
электронных учебников, тестов, презента-
ций; нацелена на выполнения проектных 
заданий, веб-квестов с использованием 
компьютерных технологий; реализацию 
собственной онлайн-платформы с вне-
дрением онлайн-курсов, видеолекций. 
Главной задачей медиа-деятельности есть 
ориентация на усовершенствование прак-
тических умений и навыков в сфере ме-
диа. Необходимо учесть то, что будущие 
специалисты в рамках медиа-деятельно-
сти должны: 

1) уметь анализировать, оценивать, ин-
терпретировать медиа-тексты; 

2) противостоять всем массовым ин-
формационным манипуляциям; 

3) находить оптимальные варианты для 
решения педагогических вопросов с ис-
пользованием медиа-ресурсов; 

4) периодически пересматривать позна-
вательные видеоматериалы с целью по-
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лучения большего объема знаний относи-
тельно компьютерных программ; 

5) уметь пользоваться электронными 
журналами, учебниками, энциклопедиями. 
В свою очередь, реализация вышеперечис-
ленных аспектов позволит будущим специ-
алистам творчески использовать медиа, 
целенаправленно следовать за развитием 
информационных технологий и создавать 
собственные медиа-продукты. 

Выводы. Использование таких педаго-
гических условий приведет к эффективно-
му формированию медиа-компетентности 
будущих учителей начальной школы; по-
высит уровень знаний в области инфор-
мационных технологий; усовершенствует 
практические навыки в ходе использова-
ния медиа. 

Из-за быстрого развития медиа, актив-
ного их внедрения в образовательную сфе-
ру педагогические условия могут, конечно 
же, меняться, в зависимости от тех пере-
мен, которые, возможно, будут возникать 
в области информационных технологий. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Крижановська Т.В., д. мед. н., професор,
професор кафедри загальної, спеціальної педагогіки,  

реабілітації та інклюзивної освіти
Дніпровська академія неперервної освіти

Статтю присвячено проблемі готовності педагогів загальноосвітніх шкіл до реалізації інклюзив-
ної освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах масової школи як одному з голов-
них питань, які потребують розробки програм підвищення кваліфікації та психологічного супроводу 
учасників інклюзивного процесу. Описуються професійні труднощі педагога масової школи, пов’язані 
з дефіцитом знань про специфіку розвитку дітей з особливими освітніми потребами, методи і техно-
логії роботи з ними, а також психологічні труднощі їхнього емоційного прийняття. Особливу увагу 
приділено питанням розвитку системи комплексної підтримки педагогів загальної освіти, що вступа-
ють в інклюзивний процес, з боку фахівців у галузі корекційної педагогіки, спеціальної та педагогічної 
психології. У статті піднімається питання про необхідність розробки комплексу програм для динаміч-
ної оцінки параметрів процесу інклюзії в загальноосвітніх установах, одним із яких слід розглядати 
готовність вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзії.

Ключові слова: інклюзивна освіта, готовність вчителя загальноосвітньої школи, психологічна го-
товність, професійна готовність, успішність інклюзивного процесу, професійна трансформація.

Статья посвящена проблеме готовности педагогов общеобразовательных школ к реализации ин-
клюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой шко-
лы как одного из главных вопросов, требующих разработки программ повышения квалификации 
и психологического сопровождения участников инклюзивного процесса. Описываются профессио-
нальные трудности педагога массовой школы, связанные с дефицитом знаний о специфике развития 
детей с особыми образовательными потребностями, методы и технологии работы с ними, а также 
психологические трудности их эмоционального принятия. Особое внимание уделяют вопросам раз-
вития системы комплексной поддержки педагогов общего образования, вступающих в инклюзивный 
процесс, со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и педагогиче-
ской психологии. В статье поднимается вопрос о необходимости разработки комплекса программ для 
динамической оценки параметров процесса инклюзии в общеобразовательных учреждениях, одним 
из которых следует рассматривать готовность учителя к профессиональной деятельности в условиях 
инклюзии.

Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность учителя общеобразовательной школы, 
психологическая готовность, профессиональная готовность, успешность инклюзивного процесса, 
профессиональная трансформация.

Kryzhanovska T.V. NEW UKRAINIAN SCHOOL – INCLUSIVE TRAINING OF CHILDREN WITH 
SPECIAL NEEDS

The article discusses the preparedness of teachers in secondary schools to implement inclusive education 
for children with disabilities as one of the main issues that calls for the development of training programs 
and psychological support for participants of the inclusive process. The professional challenges of a teacher 
that are associated with a lack of knowledge on the development specifics of children with special education-
al needs and methods and technologies addressing those challenges, as well as psychological difficulties of 
emotional acceptance of such children are described. The authors particularly address the development of in-
tegrated support from the experts in the field of correctional pedagogy, special and educational psychology for 
teachers in general education, who are entering the inclusive process. The article discusses the need to develop 
a set of programmes for dynamic assessment of parameters of the inclusion process in secondary schools, and 
authors believe that preparedness of teachers for professional work in terms of inclusion should be considered 
as one of them.

Key words: inclusive education, preparedness of secondary school teachers, psychological preparedness, 
professional preparedness, success of inclusive process, professional transformation.

СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
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Постановка проблеми. Визнання Укра-
їною Конвенції ООН «Про права дитини» 
(1991 р.), «Про права інвалідів» (2009 р.) 
зумовило посилення уваги до проблеми 
доступності освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами (далі – ООП). Зокре-
ма, у ст. 3 Конвенції ООН «Про права ди-
тини» наголошується, що «за будь-яких дій 
стосовно дітей, перш за все, мають врахо-
вуватися їхні інтереси». Вочевидь, в інтер-
есах дитини, зокрема дитини з особливи-
ми потребами, – не бути ізольованими від 
своїх батьків, родини, однолітків. Пробле-
ми освіти цих дітей в нашій країні дуже ак-
туальні. Нині головним напрямом навчання 
і виховання дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я є інклюзивна освіта. В осно-
ву інклюзивної освіти закладена ідеологія, 
яка виключає будь-яку дискримінацію дітей 
і забезпечує ставлення до всіх людей як до 
рівних, створює необхідні умови для дітей, 
які мають ООП. Саме на це спрямована на-
ціональна освітня ініціатива «Нова україн-
ська школа», яка набирає обертів в Україні.

Сучасна система освіти повноцінно 
приймає в себе тільки тих, хто відповідає 
її певним вимогам, дітей зі стандартними 
можливостями, здатними навчатися за за-
гальною для всіх програмою і показувати 
результати успішності, нормальні для всіх. 
Впровадження інклюзивної освіти в Украї-
ні спрямоване на розв’язання проблеми, 
яка полягає в обмеженні варіантів здобуття 
освіти дітьми з ООП (спеціальні навчальні 
заклади, індивідуальна форма навчання), 
що не відповідає міжнародним стандартам 
забезпечення рівних прав у здобутті освіти.

Реалізація такого важливого сьогодні 
завдання передбачає аналіз стану впрова-
дження інклюзивної освіти, проблем і шля-
хів їх вирішення, що і зумовлює актуаль-
ність дослідження і мету нашої роботи.

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня – покращення соціалізації дітей з ООП 
засобами інклюзивної освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більше 90% українських шкіл 
проігнорували закон про інклюзивну осві-
ту. Новий закон про інклюзивну освіту вже 
в дії, але на практиці школярі з особливи-
ми потребами не скрізь можуть ним скори-
статися. Теоретично тепер жодна школа не 
має права відмовити такій дитині в прийомі 
на навчання, однак до впровадження норм 
закону є багато питань. За новим законом 
інклюзивний клас повинен бути в кожній 
школі, в якій хоче вчитися така дитина. Для 
влаштування до школи батькам необхідно 
отримати висновок спеціальної комісії – 
дитину повинні оглянути психолог, лікар і 
педагог. Вони визначають, чи може вона 

вчитися за шкільною програмою. Як наслі-
док, нерідко виходить, що діти з ООП ви-
падають із загального освітнього процесу, 
оскільки для роботи з ними педагогічний 
склад загальноосвітніх установ не володіє 
необхідними знаннями в галузі корекційної 
та спеціальної педагогіки. Цю і безліч інших 
проблем в інклюзивній освіті покликана ви-
рішити сучасна «Нова українська школа».

Зарубіжний досвід і російська практика 
останніх років переконливо свідчать про 
ефективність спільного навчання дітей з ін-
валідністю, дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я та здорових дітей. Введен-
ня інтеграції (інклюзії) в освітню практику 
загальноосвітнього закладу (далі – ЗНЗ) 
виявило ряд проблем, найважливіші з яких 
такі: неготовність учителя загальноосвітньої 
школи до нового виду професійної діяль-
ності; неможливість реалізувати інклюзив-
не навчання адміністративним рішенням і 
шляхом простого переведення дітей з ООП 
зі спеціальної школи в масову; необхідність 
значної і тривалої організаційно-методич-
ної роботи з цими дітьми. Необхідно та-
кож підкреслити, що інтеграція дітей з ООП 
в ЗНЗ повинна відбуватися з урахуванням 
рівня розвитку кожної дитини і забезпечен-
ням реального вибору моделі інтеграції [1]. 
У зв’язку з цим важливо було б розробити 
інтеграційну концепцію, яка відображати-
ме перехід від «когнітивного» поділу дітей 
на категорії за видами порушень у розвитку 
до розуміння й обліку характеру вимог, що 
пред’являються до такої дитини оточуючим 
соціумом.

Вчителі в масовій школі, які ніколи не 
зіштовхувалися з особливостями навчан-
ня дітей з різними вадами здоров’я, часто 
не володіють необхідними знаннями, при-
йомами і методиками спеціального освіт-
нього процесу, навіть незважаючи на те, що 
пройшли курси підвищення кваліфікації, не 
мають необхідної кваліфікації як для корек-
ції наявних у дитини порушень, так і для за-
лучення її в освітній процес. Крім того, де-
які педагоги є противниками інклюзії, тому 
що це завдає їм додаткових труднощів, але 
не приносить істотної матеріальної вина-
городи [3]. Отже, інклюзивна освіта має 
супроводжуватися спеціальної підтримкою 
освітян, яка може надаватися як всереди-
ні самої школи, так і поза нею. Вона може 
бути організована: асистентами вчителя 
з інклюзивної освіти (звільненим від уроків 
вчителем зі спеціальною освітою); організа-
цією професійного діалогу між фахівцями, 
що мають спеціальні знання, і педагогами, 
які працюють з дітьми, що мають обмежені 
можливості здоров’я; проведенням педаго-
гічних рад; консультуванням зовнішніх фа-
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хівців (із центрів реабілітації, логопедичних 
служб, спеціальних шкіл та ін.); підвищення 
кваліфікації педагогів (проведенням лекцій, 
семінарів, тренінгів, конференцій і т. д.); 
реформування застарілих ПМПК в сучасні 
інклюзивно-ресурсні центри, які також до-
поможуть українській школі нового форма-
ту супроводжувати дітей з ООП та надавати 
їм спеціалізовані освітні послуги.

Неготовність суспільства до прийняття 
дітей з обмеженими можливостями здо-
ров’я виявляється в наявності негативних 
соціальних установок щодо дітей з про-
блемами в розвитку, зокрема в небажанні 
батьків здорових дітей навчати їх спільно 
з дітьми з обмеженими можливостями здо-
ров’я. Крім того, у батьків здорових дітей 
виникають побоювання, що інклюзія зни-
зить якість навчання їхніх дітей, і турбота 
про дітей з обмеженими можливостями 
буде здійснюватися на шкоду турботі про 
інших. За результатами недавнього націо-
нального дослідження щодо ставлення су-
спільства до дітей із вразливих груп, кожна 
друга людина вважає, що українське сус-
пільство толерантно ставиться до дітей 
з інвалідністю (50%). За даними досліджен-
ня, одна третина респондентів вважає, що 
в сім’ї дитина з інвалідністю не може отри-
мати достатній догляд, тому їй буде кра-
ще в спеціалізованому дитячому будинку. 
Рівень готовності суспільства прийняти 
в своє близьке оточення дітей із вразливих 
груп вкрай низький: лише 13% – стосовно 
дітей з інвалідністю, 10% – дітей, позбавле-
них батьківського піклування, 8% – безпри-
тульних дітей, 3% – дітей, які живуть із ВІЛ.

Все це свідчить про необхідність меди-
ко-психолого-педагогічної (далі – МПП) 
освіти всього населення та спеціального 
навчання батьків, здорових школярів, пе-
дагогів, спрямованого на зміну у всіх учас-
ників навчально-виховного процесу шкіл 
стереотипів щодо дітей з обмеженими 
можливостями.

Серед труднощів впровадження інклю-
зії – недостатнє оснащення інклюзивних 
освітніх установ. Бракує спеціальних тех-
нічних засобів навчання для дітей з ООП. 
Для включення дітей з обмеженими мож-
ливостями здоров’я в освітній заклад не-
обхідне забезпечення спеціальними тех-
нічними засобами й обладнанням, зокрема 
для глухих і слабочуючих дітей – якісною 
електро-акустичною апаратурою; для дітей 
із порушенням опорно-рухового апарату – 
інвалідними візками, пандусами, ліфтами; 
для дітей із порушеннями зору – спеціаль-
ними інноваційними технічними засобами. 
Необхідно обладнати медичні кабінети, 
кабінет лікувальної фізкультури, сенсорні 

кімнати, приміщення для логопедичних і 
корекційних занять із дефектологами і пси-
хологами, які працюють за моделлю інклю-
зивної освіти.

Обтяжує впровадження інклюзії відсут-
ність системи МПП та соціального супро-
воду дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я в школі, постійного супроводу 
освітнього процесу в умовах інклюзії. Це 
означає, що без спеціальних педагогів, які 
працюють безпосередньо в школі масового 
типу, інклюзія неможлива. Освітній процес 
з дітьми, що мають обмежені можливості, 
передбачає постійний і цілеспрямований 
супровід психологами, соціальними педа-
гогами, логопедами, фахівцями-дефекто-
логами з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей дитини. Такий супровід включає 
не тільки спеціальну корекційно-розви-
ваючу роботу з дітьми в індивідуальній і 
груповій формі, але обов’язково і роботу 
з адміністрацією навчального закладу, пе-
дагогічним і дитячим колективом, батька-
ми. Для вирішення зазначених актуальних 
проблем розвитку інклюзивної освіти не-
обхідно прийняття комплексної програми 
з розвитку інклюзивного навчання в Україні.

Зі зміною концептуальних основ спеці-
альної освіти виникла необхідність по-но-
вому вирішувати питання соціалізації дітей 
з ООП: інтеграція чи інклюзивна освіта, пи-
тання можливості вибору батьками форми 
навчання, типу і виду освітньої установи 
для своєї дитини, питання розвитку МПП 
супроводу дитини та її сім’ї в процесі вихо-
вання і навчання.

Для успішності інтеграції та інклюзії ді-
тей з ООП здійснюються різні програми і 
створюються спеціальні умови, які можна 
позначити як основні вимоги інклюзивної 
освіти: системний підхід (освітній, соціаль-
ний, нормативно-правовий, економічний); 
законодавче реформування системи освіти 
під завдання інтеграції; зміни в підготовці 
вчителя, психолога та інших фахівців масо-
вої школи; соціальне партнерство масової 
і спеціальної шкіл; соціально-психологічний 
аспект – формування толерантності, зміна 
менталітету; командна робота фахівців (ад-
міністратор, учитель, психолог, спеціаль-
ний педагог, логопед та ін.) із супроводу 
учнів; організаційні, методичні та дидак-
тичні перетворення в масовій школі; на-
лагоджена система ранньої комплексної 
допомоги та ін. [2] Одна з основних умов 
інтеграції в культуру однолітків – корекція 
взаємин учасників процесу (дітей, їх педа-
гогів і батьків). Взаєморозуміння, взаємо-
повага і взаємодія – три складові частини 
успіху соціальної інтеграції та інклюзії для 
дітей з ООП.
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Однією з умов, що забезпечує повноцін-
ну інтеграцію й інклюзію, є точна диферен-
ціальна психодіагностика кожної дитини. 
Це може бути здійснено тільки за наявно-
сті кваліфікованої діагностичної служби. 
Інклюзивно-ресурсні центри допоможуть 
не тільки ставити діагноз, але і давати ви-
сновок для школи або іншого навчального 
закладу, куди передбачається направити 
дитину відповідно до діагнозу; висновок 
повинен містити рекомендації щодо індиві-
дуального плану навчання [3; 4].

Особливого значення набуває організа-
ція не стільки спільної провідної для пев-
ного віку діяльності (ігрової, навчальної), 
скільки спільного світу життя дітей. Інклю-
зія ґрунтується на ідеях єдиного освітньо-
го простору для всіх дітей, в якому є різ-
ні освітні маршрути, це не адаптація учнів 
з ООП до труднощів у навчанні в масовій 
школі, а реформування всієї школи і пошук 
інших педагогічних підходів до навчання, 
які найбільш повно враховували б особливі 
потреби учнів з ООП.

З метою вдосконалення психолого-педа-
гогічної діагностики дітей із різною патоло-
гією, попередження вторинних відхилень, 
вивчення індивідуальних відмінностей, ви-
значення перспектив інклюзивної освіти, 
вибору засобів педагогічної та психокорек-
ційної роботи з дітьми в масових школах 
доцільно було б створювати діагностич-
ний клас (1-й рік навчання). Подібні кла-
си успішно функціонують у багатьох євро-
пейських країнах, наприклад, у Фінляндії. 
Навчання дітей з ООП в діагностичному 
класі сприяє: адаптації дитини до школи і 
нових видів діяльності; формуванню кому-
нікативних умінь і навичок; організації та 
проведенню систем корекційно-розвива-
ючих занять; формуванню у батьків учнів 
толерантного ставлення до особливостей 
розвитку дітей з ООП і оптимальних підхо-
дів до їх включення в середовище одноліт-
ків із нормальним розвитком; формування 
первинних академічних знань і компетен-
цій з урахуванням реальних можливостей 
учнів; корекція відхилень у розвитку дітей, 
здійснення індивідуального та диферен-
ційованого підходу; розвитку й оптималь-
ному включенню в діяльність збережених 
фізичних і психічних функцій.

Спільне навчання в одному класі більш 
ефективне для дітей із невеликими пору-
шеннями життєдіяльності (слабозорі, сла-
бочуючі, з легкою формою церебрального 
паралічу та ін.), за наявності добре нала-
годженої служби супроводу учнів в школі 
[4]. Для дітей із важкими формами пато-
логії в розвитку, наприклад, із помірною та 
важкою розумовою відсталістю, аутизмом, 

складними комплексними порушеннями, 
переважаючою моделлю стала соціальна 
інтеграція і частково інтернальна (всереди-
ні системи спеціальної освіти) форма педа-
гогічної інтеграції [3; 4].

Важливий аспект інклюзивної освіти – 
розвиток системи супроводу, яка зараз за-
знає труднощів, пов’язаних із методичною 
незабезпеченістю діагностики, відсутністю 
тих конструктивних факторів, які дозволя-
ють знайти рішення проблеми. Смислове 
призначення системи супроводу в умовах 
інклюзивної освіти пов’язане з навчанням 
дитини методам самостійного пошуку і ви-
рішенням власних проблем розвитку. Звід-
си виникає завдання діагностичної оцінки 
результативності супроводу. У цій області 
найбільш перспективним можна вважати 
підхід, який орієнтує педагога і психолога 
не стільки на дослідження внутрішнього сві-
ту дитини, скільки на аналіз способу і зов-
нішніх характеристик її взаємодії з середо-
вищем. Неодноразове обстеження в МПП 
комісії та динаміка психолого-педагогічної 
діагностики, вивчення потенційних можли-
востей учнів до навчання в школі є дуже 
важливим компонентом науково-аргумен-
тованого, практико-орієнтованого підходу 
до інклюзивного навчання в ЗНЗ [3].

Ефективна соціальна інтеграція надалі 
сприяє успішній освітній інклюзії цих дітей 
під час навчання в масовій школі. Основ-
на освітня програма визначає зміст і ор-
ганізацію освітнього процесу і спрямована 
на формування загальної культури, духов-
но-моральний, соціальний, особистісний 
і інтелектуальний розвиток учнів. Вона 
містить обов’язкову частину і частину, що 
формується учасниками освітнього проце-
су, причому в неї включена програма ко-
рекційної роботи, яка розробляється під 
час організації навчання та виховання в ос-
вітньому закладі дітей з ООП. Базові прин-
ципи інтегрованого навчання такі: рання 
корекція; освітня психокорекційна допомо-
га кожній дитині; обґрунтований МПП відбір 
дітей для інтегрованого навчання; наявність 
позитивної системи взаємин ізмсоціумом 
та ін. Програма корекційної роботи спря-
мована: на корекцію недоліків у фізичному і 
(або) психічному розвитку дітей з ООП і на 
надання їм допомоги в освоєнні основної 
освітньої програми; на виявлення їх ООП і 
здійснення індивідуального МПП супрово-
ду цих дітей в освітньому процесі в різних 
умовах навчання (диференційованого, інте-
грованого, інклюзивного, надомного, дис-
танційного і т. д.). Вчителі, які вже мають 
досвід роботи на принципах інклюзивної 
освіти, розробили такі способи включення: 
1) приймати учнів з інвалідністю «як будь-
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яких інших дітей у класі»; 2) включати їх у ті 
ж активності, ставити різні завдання; 3) за-
лучати учнів до групової форми роботи і 
групового рішення задачі; 4) використо-
вувати активні форми навчання-маніпуля-
ції, ігри, проекти, лабораторії та ін. Інклю-
зивна освітня співдружність змінює роль 
вчителя. Ліпскі і Гартнер [5] вважають, що 
вчителі сприяють активізації потенціалу 
учнів, співпрацюючи з іншими викладача-
ми в міждисциплінарному середовищі без 
штучного розмежування між спеціальними 
і масовими педагогами. Вони залучаються 
до різноманітних видів спілкування з учня-
ми. Крім того, вчителі беруть участь у ши-
роких соціальних контактах поза школою, 
в т. ч. із соціальними ресурсами підтримки і 
батьками. Така професійна позиція вчителя 
дозволяє йому подолати свої побоювання 
і тривоги, вийти на абсолютно новий рівень 
професійної майстерності, розуміння своїх 
учнів і свого покликання [5].

Важливо розуміти, що перехід до інклю-
зивної освіти вимагає участі всіх фахівців 
системи освіти, наявності фундаменталь-
них теоретичних розробок і їх експеримен-
тального впровадження. Однак практичні 
працівники під впливом адміністративно-
го тиску органів освіти почали здійснюва-
ти інклюзію швидкими темпами. Широке, 
а іноді і напівлегальне проникнення в ма-
сову загальноосвітню школу дітей з ООП 
призводить до значних труднощів в органі-
зації інклюзивної освіти, особливо з ураху-
ванням того, що воно в Україні досі не має 
достатньої нормативно-правової бази. Для 
вирішення цієї проблеми необхідно розро-
бити системи комплексних заходів не тіль-
ки юридичного, економічного, соціального, 
а й психолого-педагогічного характеру, 
спрямованих на зміну думки спільнот вчи-
телів і батьків про те, де і чому повинні вчи-
тися діти з ООП.

Безумовно, велике значення для впро-
вадження інклюзивної освіти мало б ство-
рення державних освітніх стандартів як су-
купності обов’язкових вимог до освоєння, 
змісту й умов основної освітньої програми, 
забезпечення умов для індивідуального 

розвитку всіх учнів, особливо тих, хто най-
більшою мірою потребує спеціальних умов 
навчання – дітей з ООП.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, внаслідок значних змін 
системи освіти для дітей з ООП сьогодні 
в Україні є вибір освітніх варіантів і закла-
дені правові основи навчання: у спеціаль-
них (корекційних) школах та інтернатах 
(диференційоване навчання, або інтер-
нальна інтеграція); загальноосвітніх шко-
лах (екстернальна інтеграція – спеціальний 
клас або інклюзивне навчання в загаль-
ноосвітньому класі); надомне навчання  
(в т. ч. дистанційне або змішане) [4]. Важ-
ливим компонентом успішного навчання 
дитини з ООП в середовищі здорових од-
нолітків є психолого-педагогічна підготов-
ка до нього учасників навчально-виховного 
процесу: за допомогою навчальних про-
грам підвищення кваліфікації для фахівців 
установ і програм удосконалення батьків-
ської компетентності.
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У статті розглянуті теоретичні аспекти соціальної роботи. Проаналізовані теорії соціальної роботи 
та їх поєднання з практичною діяльністю.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты социальной работы. Проанализированы теории со-
циальной работы и их взаимосвязь с практической деятельностью.

Ключевые слова: социальная работа, социальная сфера, социальный работник, теории социальной 
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Litiaha I.V. THEORETICAL CONTENT OF SOCIAL WORK
The article deals with the theoretical aspects of social work. The theories of social work and their combination 

with practical activity are analyzed.
Key words: social work, social sphere, social worker, theory of social work, social service.

Постановка проблеми. Потреба у під-
готовці висококваліфікованих фахівців 
за спеціальністю «Соціальний працівник» 
пов’язана із кризовим станом суспільства, 
зумовленим соціально-економічними, полі-
тичними негараздами, безробіттям, станом 
здоров’я та довкілля, послабленням ефек-
тивності впливу різних інституцій, житлови-
ми проблемами та ін. Основа ж підготовки 
майбутніх соціальних працівників лежить 
у теоріях соціальної роботи.

Соціальна робота – це специфічна фор-
ма державного і недержавного впливу на 
людей з метою забезпечення культурного, 
соціального та матеріального рівнів їх жит-
тя, надання індивідуальної допомоги люди-
ні, сім’ї або групі осіб [1, с. 40].

Постановка завдання. Метою статті є 
обґрунтування важливості та необхідності 
соціальної роботи в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливість і необхідність соціаль-
ної роботи в Україні ґрунтується на сучас-
них всесвітніх теоріях. Соціальна робота 
є процесом соціальної творчості, у якому 
люди, що включені у спільну діяльність, 
мають спільні погляди. Соціальна робота 
є також циклічним процесом, у якому всі 
його елементи (соціальна служба, клієнт, 
соціальний працівник) впливають один на 
одного, а також на процес у цілому в кон-
тексті соціальних очікувань.

Розглядаючи соціальну роботу як прак-
тичну діяльність, можна представити її у ви-
гляді ланцюга: діагноз (процес розуміння 
конкретної проблеми, її коренів і можливих 
шляхів допомоги людині та групам людей), 
інтервенція (послідовність кроків або план 

дій із боку працівника соціальної служби, 
який він здійснює за участі клієнта або від 
його імені) та завершення [3].

Основою сучасних практичних теорій со-
ціальної роботи є процес вибору певних 
дій із різноманіття альтернатив. Метою до-
слідження теорій практичної діяльності є:

– формування уявлення про те, яким чи-
ном теорії та їх особливості можуть засто-
совуватися на практиці;

– виявлення різних груп теорій;
– формування уявлення про те, яким 

чином теорії використовуються в дискурсі 
практики соціальної роботи.

Кожна практична теорія соціальної ро-
боти має бути підкріплена моделлю, яка є 
певним керівництвом до діяльності.

Типи теорій:
1. Теорія про сутність соціальної роботи.
2. Теорії про здійснення соціальної ро-

боти.
3. Теорії «миру» клієнта (М. Пейн).
Теорії практичної діяльності відповіда-

ють і підкріплюють різні підходи до соціаль-
ної роботи, а саме:

1) рефлексивно-терапевтичний (психо-
динамічна, гуманістична, екзистенціальна, 
конструктивна, кризова);

2) соціал-колективістичний (критична, 
антидискримінальна, феміністична, теорія 
активізації);

3) індивідуал-реформістський (теорія 
соціального розвитку, системна, когнітив-
но-поведінкова, цільова) [3].

Усі названі теорії поділяються на різно-
сторонні та ті, які «щось» включають (об’єд-
нують різні теорії та моделі, які не виходять 
за рамки основного підходу). Особливість 
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різносторонності полягає у тому, що си-
стема знань охоплює всі види практичної 
діяльності, які застосовуються в соціальній 
роботі, підкріплюються конкретними дока-
зами і є відкритими для критики.

Щодо модерністської теорії, соціаль-
на робота (соціальний конструктивізм), 
по-перше, розглядається тільки в часово-
му контексті, а по-друге, «модернізм» те-
орії соціальної роботи проявляється чіткі-
ше порівняно з ідеєю постмодернізму, що 
пов’язано з політичним значенням теорії 
соціальної роботи. Соціальна робота є про-
дуктом модернізму, оскільки відображає 
раціональне розуміння людини та суспіль-
ства, а також послідовність дій щодо змі-
нення індивідів (М. Пейн).

Головною рисою постмодернізму є пе-
редбачення існування альтернативних 
знань і розуміння навколишнього світу. Для 
постмодернізму також характерна суб’єк-
тивна оцінка обставин, які нас оточують 
[3]. Отже, постмодернізм залежить від іс-
торичного та соціального контекстів. Со-
ціальна робота направлена на досягнення 
індивідуальних і соціальних змін через со-
ціальну взаємодію, і саме тому принципи 
соціального конструктивізму підвищують 
ефективність соціальної роботи. Соціаль-
ний конструктивізм є постмодерністською 
концепцією. Отже, соціальна робота пе-
редбачає її неоднозначність, відкритість 
для обговорення та залежність від соціаль-
них і культурних контекстів. Виділивши дея-
кі теорії соціальної роботи, можна зробити 
висновок про їх важливу роль у професій-
ній діяльності.

Становлення клієнта починається тоді, 
коли людина усвідомлює, що їй потрібні 
зміни. Процес перебування у статусі клі-
єнта є тимчасовим. Діяльність соціальних 
служб залежить від проблем клієнтів.

Науковці стверджують, що теорія соці-
альної роботи повинна постійно змінюва-
тися відповідно до практичних моделей. 
Щодо соціального конструктивізму, соці-
альна робота може розглядатися у певно-
му часовому та соціальному контекстах, що 
призводитиме до постійної реконструкції 
відповідно до часу. Модернізм і постмодер-
нізм залежить від політичного значення те-
орії соціальної роботи [3, с. 24]. Соціальна 
робота є продуктом модернізму, оскільки 
включає волонтерську діяльність [3, с. 25], 
а цей процес є дуже актуальним для сьо-
годення. Ідея теорії соціальної роботи є 
модерністською, тому що відображає мож-
ливість раціонального розуміння людини і 
суспільства, а також необхідність послідов-
них змін індивідів і суспільства загалом. 
Щодо теорії постмодернізму, то люди є 

частиною суспільства в цілому, і тому оцін-
ка обставин, які нас оточують, є суб’єктив-
ною [3, с. 25]. Тому з позиції постмодерніз-
му майже все необхідно ставити під сумнів 
і враховувати історичні та соціальні зміни 
в суспільстві.

Поняття соціального конструктивізму є 
постмодерністською концепцією (неодно-
значність, залежність від соціальних і куль-
турних контекстів соціальної роботи як прак-
тичної діяльності). Також має враховуватися 
індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Соціальне конструювання передбачає 
взаємодію соціальних структур та індивідів 
(клієнтів). Для нього мають значення три 
області:

1. Політико-соціально-ідеологічна, в якій 
формуються соціально-політичні програми 
управління соціальними службами, а також 
ті цілі, які служби визначають для себе са-
мостійно.

2. Організаційно-професійна передба-
чає спільне обговорення особливостей ре-
алізації соціальної роботи.

3. Клієнт – соціальний працівник – соці-
альна служба.

Усі ці області взаємопов’язані між собою.
Теорія практичної соціальної робо-

ти створюється відповідно до взаємодії 
з практикою соціальної роботи, основою 
якої є досвід соціальних контактів. Рушій-
ними силами соціальної роботи є:

– ті, які роблять людей клієнтами, що по-
требують соціальної допомоги;

– ті, що створюють і управляють соціаль-
ною роботою як професією;

– ті, що створюють соціальний контекст, 
у якому реалізується соціальна робота [3].

Практична діяльність соціальних пра-
цівників конструюється через професійні 
очікування. Клієнти ж частково створюють 
діяльність через процес, завдяки якому 
вони виступають у ролі «клієнтів». Соціаль-
на робота конструюється через взаємо-
дію з клієнтами, які визначаються в соці-
альних ситуаціях через професіоналізацію, 
відмінність від сумісних професій, а також 
через різні впливи з боку організаційного, 
управлінського та соціального контекстів  
[3, с. 32].

Доцільно розглянути принципи теорії і 
практик соціальної роботи.

Політичні принципи теорії і практики со-
ціальної роботи передбачають:

– застосування (чи можливо поєднувати 
теорію з практикою);

– взаємна відповідність;
– звітування (масштабність звітування 

в Україні заважає роботі соціальних праців-
ників);

– офіційне визнання.
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ  
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Рудкевич Н.І., аспірант
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті порушено проблему формування етнокультурної соціалізації. Здійснено спробу розкрити 
специфіку етнокультурної соціалізації молоді. Розкрито сутність поняття соціалізації та її механізми. 
Вивчено думки науковців, які розкривали дану проблематику. Обгрунтовано значення позааудиторної 
роботи молоді в системі вищої освіти. Здійснено спробу розкрити основу структурно-функціональної 
моделі процесу соціалізації молоді.

Ключові слова: молода людина, молодь, особистість, навчання, освіта, соціалізація, етнічна соці-
алізація.

В статье затронута проблема формирования этнокультурной социализации. Предпринята попытка 
раскрыть специфику этнокультурной социализации молодежи. Раскрыта сущность понятия социали-
зации и ее механизмы. Изучены мнения ученых, раскрывающих данную проблематику. Обосновано 
значение внеаудиторной работы молодежи в системе высшего образования. Предпринята попытка рас-
крыть основу структурно-функциональной модели процесса социализации молодежи.

Ключевые слова: молодой человек, молодежь, личность, обучение, социализация, этническая соци-
ализация.

Rudkevich N.I. SPECIFICATION OF FORMATION OF ETHNICULTURAL SOCIALIZATION OF 
YOUTH IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

The article raises the problem of the formation of ethno-cultural socialization. An attempt was made to 
reveal the specifics of ethnocultural socialization of youth. The essence of the concept of socialization and its 
mechanisms is revealed. The opinions of the scholars who discovered this issue were studied. The importance 
of outside the classroom work of youth in the system of higher education is substantiated. An attempt was 
made to reveal the basis of the structural and functional model of the process of socialization of youth. 

Key words: youth, youth, personality, education, education, socialization, ethnic socialization.

Постановка проблеми. Увага держави 
на питанні становлення студентської моло-
ді як суб’єктів суспільних, культурних, по-
літичних відносин, виховання конкуренто-
спроможної та культурно свідомої молоді 

визначає майбутнє будь-якої цивілізова-
ної країни. Для вирішення задач соціально 
культурної дійсності необхідним є форму-
вання сучасного глобального світогляду 
педагога на визнання індивідуальності й 

Багато науковців підкреслили, що соці-
альна робота має бути науково обґрунто-
ваною з погляду потреб клієнтів і можливо-
стей держави щодо їх забезпечення (Кєрю, 
1979, Барбо, 1984, Харрісон, 1991) [3, с. 35].

Офіційне визнання, співвідношення тео-
рії з практикою соціальної роботи в Україні 
не збігаються з їх визначенням у законо-
давстві.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, в діяльності соціального пра-
цівника необхідно враховувати всі основні 
сучасні тенденції сучасних теорій соціаль-
ної роботи. Перспективою є плідна робота 
з вивчення й опису теорій, адже практична 
соціальна робота ґрунтується на теоретич-
них засадах.
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неповторності в кожній підростаючій осо-
бистості. У зв’язку із цим проблема соціа-
лізації студентської молоді в системі вищої 
освіти стає пріоритетною в Україні.

У Декларації «Про загальні засади дер-
жавної молодіжної політики в Україні», За-
конах України «Про вищу освіту», «Про спри-
яння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні», Концепції національного 
виховання та інших документах провідни-
ми є принципи забезпечення сприятливих 
умов соціалізації студентської молоді у ви-
щих навчальних закладах [1, с. 231].

Виклад основного матеріалу. Молода 
людина – це особистість, а особистість – 
це результат соціального становлення ін-
дивіда шляхом подолання труднощів і на-
копичення власного життєвого досвіду. 
Вроджена геніальність автоматично не 
гарантує того, що людина стане великою 
особистістю. Вирішальну роль відіграє со-
ціальне середовище, в яке потрапляє лю-
дина після народження. Особистість – це 
поєднання індивідуальних особливостей і 
виконуваних нею соціальних функцій, осо-
блива якість, отримана індивідом завдяки 
суспільним відносинам. Відповідно, між 
розвитком особистості і суспільством існує 
пряма залежність.

Аналіз проблем і особливостей соціалі-
зації молоді не можна не почати з уточнен-
ня терміна «молодь». Якщо висловлюватися 
буденно, то молодь – це не тільки майбут-
нє, але й «живе сьогодення». Тож важливо 
зрозуміти, наскільки вже сьогодні молоде 
покоління визначає зміст і характер май-
бутнього, наскільки несе в собі «дух нового 
часу». Проте слід дати наукове визначен-
ня терміна «молодь». Отже, молодь – соці-
ально-демографічна група із характерними 
для неї віковими, соціально-психологічни-
ми особливостями і соціальними цінно-
стями, які обумовлюються рівнем соціаль-
но-економічного, культурного розвитку, 
особливостями соціалізації в українському 
суспільстві. Серед факторів соціологічного 
визначення «молоді» вчені виділяють: віко-
ві межі і соціально-педагогічні особливості; 
специфіку соціального статусу, рольових 
функцій, соціокультурної поведінки; процес 
соціалізації як об’єднання соціальної адап-
тації молоді та індивідуалізації.

Аналіз досліджень останніх років свід-
чить про зростання інтересу до висвітлен-
ня у працях представників різних наукових 
шкіл та напрямів (Е. Дюркгейм, Ч. Кулі, 
Дж. Мід, Т. Парсонс, П. Сорокін та інші) 
процесу соціалізації особистості як науко-
вої проблеми [2, с. 143].

Серед сучасних українських і російських 
науковців, які досліджують сутність соціалі-

зації, особливості її перебігу в трансфор-
маційних умовах, актуальними є напрацю-
вання соціальних психологів (Г. Андрєєва, 
Б. Паригін, А. Реан та інші); соціальних 
педагогів (Т. Алєксєєнко, О. Безпаль-
ко, І. Звєрєва, А. Капська, Г. Лактіонова, 
Ж. Петрочко, Н. Сейко, М. Харченко та інші) 
[3,  с. 112].

Використання різних форм, методів ор-
ганізації та стимулювання соціалізаційного 
процесу висвітлено в наукових публікаціях 
В. Андрієвської, О. Бодальова, Л. Божович, 
В. Мельник та інших. Зокрема, процес со-
ціалізації студентів у вищій школі досліджу-
вали М. Галагузова, Н. Голованова, А. Ко-
вальов, В. Ліпський та інші [4, с. 239].

Проте такий аспект проблеми, як етно-
культурна соціалізація студентів, не знай-
шов достатнього відображення в теорії 
соціальної педагогіки та практиці соціаль-
но-виховної діяльності вищих навчальних 
закладів. Саме тому метою даної роботи 
стало визначення особливостей етнокуль-
турної соціалізації молоді у системі вищої 
освіти в Україні. 

Сьогодні, коли в нашій країні радикально 
змінюються всі суспільні відносини і соці-
альні інститути, вивчення особливостей со-
ціалізації молоді стає актуальною дослід-
ницькою проблемою, що привертає увагу 
не тільки вчених, а й практичних працівни-
ків різного рівня – від політиків до батьків 
та вчителів.

Соціалізація особистості починається 
з перших років життя і закінчується періо-
дом громадянської зрілості людини, хоча, 
зрозуміло, повноваження, права й обов’яз-
ки, набуті нею, не говорять про те, що про-
цес соціалізації цілком завершений – за 
деякими аспектами він продовжується все 
життя. Основними етапами соціалізації 
особистості вважають: дитинство, юність, 
батьківство, зрілий вік та старість.

Важливу роль у тому, якою зростає мо-
лода людина, як проходить її становлення, 
відіграють люди, в безпосередній взаємо-
дії яких минає її життя. Їх прийнято назива-
ти агентами соціалізації. На різних вікових 
етапах зміст агентів специфічний. Агенти 
первинної соціалізації молоді – близькі та 
далекі родичі, друзі родини, однолітки, вчи-
телі, лікарі, лідери молодіжних організацій. 
Агентами вторинної соціалізації молоді ви-
ступають представники адміністрації шко-
ли, університету, організації, армії, церкви, 
суспільства, співробітники телебачення, 
радіо, партії.

Соціалізація молоді у взаємодії з різни-
ми факторами і агентами відбувається за 
допомогою ряду «механізмів». Традиційний 
механізм соціалізації молоді являє собою 
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засвоєння норм, еталонів поведінки, погля-
дів, стереотипів, які характерні для її сім’ї 
та найближчого оточення.

Інституціональний механізм соціалізації 
функціонує в процесі взаємодії молоді з ін-
ститутами суспільства і різними організаці-
ями. Слід мати на увазі, що засоби масової 
комунікації, як соціальний інститут, вплива-
ють на соціалізацію не тільки за допомогою 
трансляції конкретної інформації, але і че-
рез представлення зразків поведінки геро-
їв книг, кінофільмів, телепередач.

Стилізований механізм соціалізації мо-
лоді діє в рамках конкретної субкультури. 
Під субкультурою розуміється комплекс 
морально-психологічних рис і поведінкових 
проявів, типових для людей конкретного 
віку чи конкретно професійного, культурно-
го прошарку, який у цілому створює кон-
кретний стиль поведінки та мислення тієї 
чи іншої вікової, професійної чи соціальної 
групи.

 Міжособистісний механізм соціалізації 
функціонує в процесі взаємодії молодої 
людини із суб’єктивно значущими для неї 
особам – ними можуть бути батьки, викла-
дач, друг-одноліток.

Проблеми соціалізації молоді пов’язані 
з глибокими та швидкоплинними соціаль-
ними змінами, зокрема із зміною ідеоло-
гічних орієнтирів у вихованні особистості 
і посиленням дії стихійних чинників, що 
впливають на становлення сучасної моло-
дої людини як соціальної особистості.

На основі проаналізованих сутності та 
структури процесу соціалізації випливає, 
що соціалізація – процес освоєння ролей 
та очікуваної поведінки в стосунках із сім`-
єю, суспільством і розвитком задовільних 
зв`язків з іншими людьми. Виділяють три 
умовні групи завдань, які вирішуються лю-
диною на різних етапах соціалізації: при-
родно-культурні, соціально-культурні, соці-
ально-психологічні.

Процес соціалізації має свої механізми, 
які впливають на його реалізацію. Перша 
група механізмів соціалізації – соціаль-
но-психологічні як окремої особистості, так 
і молоді в цілому. До таких механізмів на-
лежать:

1) імпринтинг;
2) наслідування; 
3) екзистенціальний натиск;
4) ідентифікація;
5) рефлексія.
Другою групою механізмів соціалізації, 

яка більшою мірою торкається такого соці-
ально-виховного процесу, є соціально-пе-
дагогічні, до яких належать:

1) інституційний;
2) традиційний;

3) стилізований;
4) міжособистісний.
Отже, соціалізацію можна розглядати 

як процес становлення соціальної особи-
стості, навчання та засвоєння індивідом 
соціальних норм і культурних цінностей, 
установок та зразків поведінки того су-
спільства, соціальної групи і громади, до 
яких він належить [6, с. 38].

Для нашого дослідження було важливо 
визначити місце етнокультурної соціалізації 
особистості в структурі загальної соціаліза-
ції особистості. Більшість дослідників про-
блеми (Г. Лозко, М. Махній, О. Татаренко) 
розглядають етнічну соціалізацію як процес 
становлення людини – представника пев-
ного етносу. Це процес опанування люди-
ною цінностей, настанов, зразків поведінки, 
що притаманні даному етносу, відтворення 
нею соціальних зв’язків і соціального дос-
віду етносу, перетворення цього досвіду на 
особисте надбання. Поняття «етнічна соці-
алізація» використовується для визначення 
процесів розвитку, які призводять до того, 
що в дітей формується стереотипи пове-
дінки, сприймання, цінності та аттітюди, що 
властиві одній з етнічних груп. Досліджен-
ня в цій сфері, що проводяться на індиві-
дуальному рівні, сприяють розумінню про-
цесів розвитку, формування «Я-концепції», 
етнічної самосвідомості. Узагальнення ви-
значень культурної та етнічної соціалізації 
дозволило нам розглядати етнокультурну 
соціалізацію особистості як процес фор-
мування здатності до збереження і збага-
чення національної культури, відтворення 
традицій, підтримання міжнаціонального 
спілкування.

Розглянувши сучасні підходи в дослі-
дженні та вирішенні проблем соціалізації 
молоді, нами визначено, що теорія соціа-
лізації, зокрема етнокультурна соціалізація 
переживає «друге народження». Це стало 
можливим завдяки виникненню певних со-
ціальних та теоретичних передумов.

Соціальні передумови полягають у су-
спільних змінах, які відбуваються в сучас-
ному українському суспільстві в період 
його трансформації. Ці зміни впливають на 
всі складові і хід соціалізації особистості.

Нові підходи до вирішення проблем 
соціалізації молоді обумовлені зростан-
ням інтересу різних галузей гуманітарного 
знання до проблеми взаємовідносин «сус-
пільство – молодь». Це сприяло активізації 
досліджень закономірностей соціалізації не 
тільки дітей, але й інших вікових груп. У ре-
зультаті цього сучасна тенденція в аналізі 
соціалізації виявилась у тому, що в якості 
об’єктів дослідження все частіше вибира-
ються не тільки дитинство і батьківство, але 
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й інші вікові етапи. Реалізується ідея про 
безперервність процесу соціалізації, якому 
ми підлягаємо протягом усього життя.

Освіта в буквальному сенсі слова – 
«формування образу» думок, дій людини 
в суспільстві. Це процес засвоєння знань, 
умінь і навичок. Основний шлях отримання 
освіти – навчання в різних навчальних за-
кладах.

Таким чином, освіта вирішує завдання 
ідеалізації особистості, її культури, фізич-
ного та морального розвитку, отримання 
загальної і професійної освіти.

Навчання – двосторонній процес вчення 
та викладання, процес передачі і засвоєн-
ня знань, умінь та навичок, способів пізна-
вальної діяльності. У навчанні дитина пізнає 
навколишній світ, а викладання – керівниц-
тво педагогом пізнавальної і навчальної ді-
яльності.

Навчання дає знання, вміння та навички. 
Проте в процесі отримання знань здійсню-
ється і виховання, прищеплюються нави-
чки поведінки в суспільстві, ставлення до 
праці, до людей [8, с. 41]. Під час розгля-
ду процесу навчання потрібно не забувати, 
що цей процес носить соціальний харак-
тер, оскыльки він протікає при спілкуванні, 
взаємодії вчителя й учня, учня і учнівського 
колективу.

Основу структурно-функціональної мо-
делі становили такі компоненти процесу 
соціалізації молоді: функціонально-цільо-
вий, змістовний; критеріальний та резуль-
тативний. Системотворчою ідеєю цього є 
думка про те, що серед чинників, які впли-
вають на ефективність соціалізації молоді, 
провідна роль належить соціально-педаго-
гічним умовам. З можливої множини умов, 
які впливають на соціалізацію учнівської 
молоді, можна виділили провідні: а) гармо-
нізація використання педагогічних підходів 
у процесі виховної діяльності; б) переорієн-
тація на якісні характеристики організації й 
оцінки виховної діяльності.

Вибір саме таких умов не випадковий, 
у його основу покладено концептуальні 
ідеї, орієнтовані, по-перше, на сучасні тен-
денції розвитку системи освіти в Україні, 
по-друге – на досвід і практику реалізації 
освітнього процесу в країнах Євросоюзу, 
по-третє – на культурно-історичні традиції 
соціалізації учнівської молоді, що склали-
ся в нашій країні. Розробляючи ці умови, 
з усього розмаїття наявних у педагогіці 
підходів вибирають ті, які активно вико-
ристовуються в сучасній виховній практиці. 
Такими є: системний, діяльнісний, середо-
вищний, особистісно-орієнтований і ком-
петентнісний підходи. З технологічного по-
гляду жоден із них не може бути визнаний 

єдиним і самодостатнім, бо лише по-своє-
му висвітлює частину педагогічної дійсно-
сті, не охоплюючи її цілком. Таким чином, 
гармонізація наявних підходів є не тільки 
стратегічною лінією, але й найважливішою 
умовою ефективності виховного процесу 
у  навчальних закладах, а, відповідно, й со-
ціалізованості особистості.

Велику роль у професійному становлен-
ні особистості відіграє позанавчальна ді-
яльність тому, що саме в ній студент може 
пізнати специфіку виховних ситуацій, типо-
вих для майбутньої професійної діяльності. 
Як позанавчальну пізнавальну діяльність 
доцільно розуміти як сукупність професій-
них норм, ідеалів, окремих результатів сус-
пільного та етнокультурного впливів, які є 
також свідомим, індивідуальним підсумком 
переопрацювання об’єктивних впливів, за-
ломлених через почуття та розум. Для сту-
дентів, які виявляють творчу пізнавальну 
активність, характерний індивідуальний 
стиль діяльності, що сприяє формуванню в 
навчанні і за його сприяння більш високого 
рівня соціально-культурної зрілості особи-
стості.

Позааудиторна виховна робота як не-
обхідна складова частина загального про-
цесу виховання особистості в закладах 
вищої освіти під час педагогічної допомо-
ги повинна бути скерована на ефективну 
організацію самостійної роботи студентів, 
цілеспрямовану організацію їх етнокультур-
ного дозвілля, максимальне задоволення 
пізнавальних та культурних потреб моло-
ді. Упровадження передових педагогічних 
технологій планування в практику роботи 
дає підстави стверджувати, що плануван-
ня – один із методів виховної роботи, який 
дозволяє чітко, продумано організувати 
життєдіяльність груп, включаючи кожного 
студента в особистісно-значущу, спортив-
но-оздоровчу та етнокультурну діяльність, 
і відповідає традиціям навчального закладу 
та регіону [5, с. 139].

Висновки. Таким чином, доцільно роз-
глядати етнокультурну соціалізацію сту-
дентів як процес формування здатності до 
збереження і збагачення національної куль-
тури, відтворення традицій, підтримання 
міжнаціонального спілкування. Прискорен-
ня темпів суспільного життя сприяє підви-
щенню ролі та значення молоді в суспіль-
ному та культурному житті. Період навчання 
у вищих навчальних закладах є важливим 
етапом включення студентів у систему су-
спільних відносин, засвоєння ними соці-
альних цінностей суспільства. З огляду на 
особливості соціалізації студентської мо-
лоді саме вищі навчальні заклади повинні 
вдосконалювати процес соціалізації сту-
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дентської молоді, активізувати їх взаємо-
дію з різними етнокультурними утворен-
нями, сприяти формуванню в неї активної 
життєвої позиції. 
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СЕКЦІЯ 6  
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОБЛЕМНО-РОЗВИВАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Клименюк Н.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри соціальної роботи

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті обґрунтована сутність методу кейс-стаді як найбільш результативного методу в навчаль-
ній діяльності студентів спеціальності «Соціальна робота». Наведено приклади кейсових ситуацій для 
майбутніх соціальних працівників.

Ключові слова: кейс-стаді, проблемно-розвивальне навчання, професійні компетентності, кейсові 
ситуації, соціальний працівник.

В статье обоснована сущность метода кейс-стади как наиболее результативного в учебной деятель-
ности студентов специальности «Социальная работа». Приведены примеры кейсовых ситуаций для 
будущих социальных работников.

Ключевые слова: кейс-стади, проблемно-развивающее обучение, профессиональные компетентно-
сти, кейсовые ситуации, социальный работник.

Klymeniuk N.V. THE CASE STUDY METHOD AS AN EFFECTIVE WAY OF PROBLEM-DEVELO- 
PING TRAINING IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF THE FUTURE SOCIAL WORKERS

The article substantiates the essence of the case study method as the most effective method in the training 
activities for Social Work students. Examples of case situations for future social worker caregiver.

Key words: case study, problem-developing training, professional competences, case situations, social 
worker.

Постановка проблеми. Освіта су-
спільства завжди є показником і факто-
ром суспільного прогресу. Прогресивні 
процеси триватимуть у будь-якому су-
спільстві виключно за наявності в ньо-
му висококваліфікованих фахівців, чому 
сприяє ефективна освітня система. Адже 
стрімкий потік наукової інформації, який 
суттєво збільшується кожні 2–3 роки, 
може призвести до збільшення розриву 
між загальною кількістю та тією частиною 
наукових знань, що засвоюється в універ-
ситеті. Більш того, жодна освітня устано-
ва не в змозі забезпечити студента тими 
знаннями, які будуть йому необхідні для 
роботи протягом усього життя. Спеціаліст 
має постійно поповнювати свої знання та 
підвищувати свою кваліфікацію, щоб за-
лишатися конкурентоспроможним на рин-
ку праці.

Саме тому в організації навчального 
процесу великого значення набуває впро-
вадження та застосування таких інтерак-
тивних методів навчання та виховання, які є 
не лише засобом засвоєння сучасних тех-

нологій, а водночас і засобом формування 
професійної компетентності сучасного мо-
лодого спеціаліста.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемі формування професійної 
компетентності у процесі становлення май-
бутніх фахівців сьогодні присвячено чима-
ло праць вітчизняних і закордонних вчених. 
Так, теоретичні та методологічні аспек-
ти професійної компетентності розгляну-
то такими науковцями, як: Т. Бартошник, 
Л. Ващенко, П. Воробієнко, М. Євтух, І. За-
дніпрянець, Н. Кічук, О. Овчарук, О. Онопрі-
єнко, О. Пометун, Л. Пуховська, А. Субетто, 
А. Хуторський, Ю. Швалб та ін.

Питання впровадження компетентнісно-
го підходу в процес професійної підготовки 
студентів спеціальності «Cоціальна робо-
та» на сучасному етапі вивчають: Д. Бибик, 
М. Букач, О. Гадзинська, Н. Горішна, А. Де-
нисюк, О. Карпенко, Т. Кремнєва, Т. Мат-
війчук та ін.

Постановка завдання. Обґрунтування 
методу кейс-стаді як найбільш ефективно-
го методу проблемно-розвивального нав-
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чання в процесі формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних пра-
цівників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Маємо констатувати, що сьогодні 
чіткої класифікації ключових компетенцій 
ще не вироблено. Тому ключові та профе-
сійні компетентності визначаються дослід-
никами відповідно до сфери суспільного 
життя, у якій майбутній фахівець збира-
ється самореалізуватися або вже здійснює 
свою професійну діяльність.

Виходячи з багатоваріантності поняття 
«компетентність» у сучасній освіті, О. Оно-
прієнко зазначає, що компетентнісний під-
хід завжди має пов’язуватися з діяльнісним 
результатом. Сучасні українські педагоги 
пов’язують компетентнісний підхід з ідея-
ми життєтворчості. У центрі такого підходу 
лежать суспільно значущі цінності, серед 
яких ключовими є: свобода вибору, твор-
чий продукт, життєвий досвід і проектна ді-
яльність [1].

Український професор О.Г. Карпенко, 
досліджуючи взаємозв’язок готовності со-
ціального працівника до виконання про-
фесійних завдань із ефективністю його 
професійної діяльності, розподіляє компе-
тентності за такими блоками: 1) компетент-
ності, що безпосередньо стосуються соці-
ального працівника як особистості, а також 
суб’єкта життєдіяльності; 2) компетентно-
сті, що допомагають забезпечувати взає-
модію з оточуючими людьми; 3) компетент-
ності, що стосуються будь-якої діяльності 
людей і проявляються в усіх її формах [2].

Інший науковець, професор М.М. Бу-
кач, здійснюючи аналіз різних класифікацій 
професійної компетентності майбутнього 
соціального працівника, відзначає, що се-
ред низки компетенцій, серед яких органі-
заційно-управлінські, соціально-проектні, 
науково-дослідні, нормативно-правові, со-
ціально-технологічні, особливе місце по-
сідають «спеціалізовані компетенції» [3]. 
Це пов’язано з тим, що соціальна робота є 
міждисциплінарною та багатосторонньою, 
або, як її називає автор, «багатогранною», 
адже ця галузь відповідає за вирішення 
значного кола соціальних проблем. Саме 
тому робота з різними категоріями клієнтів 
потребує різнобічної підготовки фахівця, 
насамперед у таких напрямах, як: психо-
лого-педагогічний, економічний, правовий 
тощо, а це вимагає володіння різними тех-
нологіями соціальної роботи [3].

Таким чином, погоджуючись з І.А. Ларі-
оновою, варто зазначити, що компетент-
ність випускника в цілому прямо залежить 
від компетентності професійної та враховує 
компетентність соціальну. Ця компетент-

ність визначається профілем підготовки 
студента або його спеціалізацією та зале-
жить від категорій клієнтів, з якими йому 
доведеться працювати [4].

Отже, сучасна організація універси-
тетської освіти має бути спрямована на 
максимальну інтеграцію теоретичного та 
практичного навчання. Створення умов 
максимального наближення навчання сту-
дентів до практично-професійної діяльно-
сті, яке, наприклад, може полягати у вирі-
шенні конкретних виробничих ситуацій під 
час практичних занять, і є тими фактора-
ми, що сприятимуть формуванню компе-
тентного фахівця. Готовність випускника 
університету до самостійної, продуктивної 
та відповідальної професійної діяльності і є 
результатом компетентнісно-орієнтованого 
навчання.

Одним із ефективних напрямів підвищен-
ня результативності навчального процесу 
в університеті є проблемно-розвивальне 
навчання. Розвивальне навчання – це про-
цес, кожен елемент якого спрямований на 
психічний розвиток особистості. Біля ви-
токів теорії розвиваючого навчання стояли 
Л.С. Виготський, Л.В. Занков, Д.Б. Елько-
нін, В.В. Давидов, М.І. Махмутов та ін.

Проблемне навчання – це навчання, 
в процесі якого студенти залучаються 
до вирішення різноманітних виробничих 
проблем, наближених до їх майбутньої 
професійної діяльності. Одним із ключо-
вих понять проблемного навчання є «про-
блема». Згідно з довідковими джерелами, 
проблема – це «складне теоретичне або 
практичне питання, що потребує вирішення 
[5, с. 250]. Метою проблемного навчання 
є формування якостей творчої особистості, 
таких як швидкість мислення, кмітливість, 
винахідливість, самодіяльність тощо. Адже 
творчість – це «мислення в його вищій 
формі, яке виходить за межі звичного вирі-
шення завдання вже відомими способами» 
[5, с. 336].

Найбільш узагальнене визначення про-
блемного навчання сформулював іще 
в 70-х рр. ХХ ст. педагог-теоретик М.І. Мах-
мутов. Мета проблемного навчання – за-
своєння не тільки результатів наукового пі-
знання, системи знань, а й самого шляху, 
процесу отримання цих результатів, фор-
мування пізнавальної самостійності учня і 
розвиток його творчих здібностей. Під час 
проблемного навчання діяльність педагога 
полягає в тому, що він, даючи в необхідних 
випадках пояснення змісту найскладніших 
понять, систематично створює проблемні 
ситуації, повідомляє вихованцям факти й 
організовує їх навчально-пізнавальну ді-
яльність таким чином, що на підставі ана-



224 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 3. 2018

лізу фактів вони самостійно роблять ви-
сновки й узагальнення, формулюють (за 
допомогою викладача) визначення понять, 
правила, закони, самостійно застосовують 
відомі знання в новій ситуації (винаходять, 
конструюють, планують, майструють) або 
ж художньо відображають дійсність (пи-
шуть вірші, твори, малюють, грають тощо). 
В учнів виробляються навички розумових 
операцій і дій, навички перенесення знань, 
розвивається увага, воля, творча уява, здо-
гадка, формується здатність відкривати нові 
знання і знаходити нові способи дії шляхом 
висунення гіпотез і їх обґрунтування [6].

Відомо, що у процесі традиційного нав-
чання викладач повідомляє студентам го-
тові знання, які студент сприймає, осмис-
лює та запам’ятовує. Під час проблемного 
навчання викладач не повідомляє знання 
в готовому вигляді, а зацікавлює студен-
тів, ставлячи перед ними завдання, спону-
каючи тим самим до пошуку засобів його 
розв’язання. У пошуках цих засобів студен-
ти набувають нових знань.

Ключовим поняттям проблемного нав-
чання є проблемна ситуація. Згідно з до-
відковими визначеннями, проблемна 
ситуація – це «протиріччя, що виникає 
в соціальній реальності, вимагає науково-
го осмислення для вживання дієвих заходів 
із його вирішення» [5, с. 250].

Проблемна ситуація зазвичай містить дві 
групи відомих і невідомих елементів. Про-
блемна ситуація – це така ситуація, яка ста-
вить людину в умови, що вимагають від неї 
необхідності приймати рішення та робити 
вибір. Це ситуація інтелектуального пошу-
ку, у якій студент відчуває потребу усунути 
проблему, що постала перед ним [7]. Тому 
проблемна ситуація є одним із найбільш ді-
євих засобів активізації навчальної діяльно-
сті студентів університету будь-якої спеці-
альності, особливо це стосується студентів 
спеціальності «Соціальна робота». Анало-
гічним чином трактує проблемну ситуацію 
А.В. Пожарська. Проблемна ситуація – ос-
новний елемент проблемного навчання, за 
допомогою якого пробуджується думка, ак-
тивізується мислення, виникає пізнавальна 
потреба в тих, хто навчається. Для відповіді 
на питання: «Що включає в себе проблем-
на ситуація? Які її основні компоненти?» 
важливо уявити собі психологічну структу-
ру проблемної ситуації і, звичайно, її ди-
дактичні можливості й умови застосування 
в навчанні [8].

Проблемне питання відрізняється від 
звичайного тим, що в ньому є приховане 
протиріччя, воно відкриває можливість не-
однотипних відповідей, неоднозначного 
рішення. Іще однією ключовою категорією 

є таке поняття, як «проблема»: вона вини-
кає тоді, коли для осмислення чого-небудь 
або здійснення якихось дій людині бракує 
готових знань або відомих способів дії. 
Не кожна навчальна задача є проблемою. 
У проблемному навчанні проблема – це 
завдання, що не має стандартного рішення.

Згідно з довідковими визначеннями, 
проблема – це «складне теоретичне або 
практичне питання, що потребує вирішен-
ня» [5, с. 250].

Соціальна робота ґрунтується на різ-
них моделях роботи з клієнтом, провідною 
з яких є проблемно-орієнтована модель 
соціальної роботи як складова частина 
проблемно-центрованої соціальної роботи. 
Розглянемо ці категорії докладніше.

Проблемно-центрована соціальна ро-
бота визначається як «конкретний підхід 
до соціальної роботи з акцентом на вирі-
шенні проблем, які клієнт вважає для себе 
важливими, за рахунок розв’язання серії 
дрібних завдань. Проблемно-центрована 
робота є одним із підходів, розроблених 
самими соціальними працівниками. Цей 
підхід ґрунтується на трьох ключових прин-
ципах: соціальний працівник спільно з клі-
єнтом виділяють найбільш важливі для клі-
єнта проблеми; ці проблеми розв’язуються 
в процесі вирішення серії дрібних завдань; 
робота є короткостроковою і звичайно не 
перевищує трьох місяців. Проблемно-цен-
трований підхід включає такі етапи: вибір 
проблеми, постановка мети, постановка 
завдань. Метою є спосіб вирішення кон-
кретної проблеми. Цілі мають бути реаліс-
тичними і досяжними в невеликі терміни, а 
їх постановка передбачає переговори між 
працівником і клієнтом. Що стосується за-
вдань, то це – невеликі кроки, які робить 
клієнт і фахівець на шляху до кінцевої мети. 
Проблемно-центрована робота перебуває 
в повній відповідності з концепціями парт-
нерства й участі клієнта в прийнятті рішень 
стосовно нього [5, с. 251].

Проблемно-орієнтована модель роботи 
з клієнтом «висуває вимогу до професіо-
налів, які надають допомогу, концентрува-
ти зусилля на тій проблемі, яку усвідомив 
клієнт і над якою він готовий працювати. 
Передбачає спільне вирішення проблем»  
[5, с. 251].

Спорідненими до проблемно-орієнтова-
ної є завдання-орієнтована та кризис-ін-
тервентна моделі соціальної роботи [9].

Орієнтована на завдання модель соці-
альної роботи спрямована на вирішення 
конкретних проблем клієнта. Втручання, 
сцентроване на завданні, є набором про-
цедур для полегшення сприйняття клієн-
том цільових проблем. У рамках цього ме-
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тоду проблема формулюється клієнтом з 
узгодженням із соціальним працівником, 
а також визначається цілями і можливостя-
ми соціальної служби [10].

Кризис-інтервентна модель передба-
чає кризове втручання в ситуацію клієнта 
і ґрунтується на теорії походження трудно-
щів у різних життєвих умовах [9].

Спільність зазначених теоретичних під-
ходів до соціальної роботи полягає в тому, 
що вони орієнтують на короткочасне, від-
носно фрагментарне втручання в процес 
вирішення клієнтом його проблем, хоча не 
виключено, що ці втручання можуть за не-
обхідності з’єднуватися в серії. Обидві мо-
делі застосовуються з метою покращення 
здатності людей протистояти власним про-
блемам і вирішувати їх найбільш оптималь-
ним чином [9].

У разі використання частково-пошу-
кової діяльності робота спрямовується 
самим викладачем за допомогою спеці-
альних питань, які спонукають учня мірку-
вати самостійно, активно шукати відповіді.  
Метод дослідницької діяльності є само-
стійним пошуком рішення учнем і перед-
бачає наявність проблеми і виконання всі-
єї послідовності пошукових дій, необхідних 
для її розв’язання. Вона може здійсню-
ватися під час проведення експерименту 
в лабораторії, отримання завдань для на-
писання доповідей, у краєзнавчій діяльно-
сті тощо [11].

Отже, проблемне навчання – це тип нав-
чання, за якого викладач, систематично 
створюючи проблемні ситуації та спрямо-
вуючи діяльність студентів на вирішення на-
вчальних проблем, забезпечує оптимальне 
поєднання їх самостійної пошукової діяль-
ності з засвоєнням готових висновків науки.

Чільне місце серед методів проблемного 
навчання з метою формування професій-
них компетенцій майбутніх фахівців сьогод-
ні займає кейс-стаді.

Авторами кейс-стаді вважають англій-
ських науковців М. Шевера, Ф. Едейе-
ма, К. Єйтс. Уперше кейс-метод було ви-
користано у Гарвардській бізнес-школі 
для викладання управлінських дисциплін 
у  1910 р. Набувши особливої популярності 
у 70-80 рр., він удосконалювався, стаючи 
невід’ємною складовою частиною амери-
канської та західноєвропейської бізнес-о-
світи [12].

Метод виявився ефективним переду-
сім для формування таких професійних 
якостей, як: комунікабельність, лідерство, 
вміння аналізувати в короткі терміни ве-
ликий обсяг неупорядкованої інформації, 
а також приймати рішення в екстремальних 
умовах [13, с. 2].

Теоретичні та практичні засади кейс-тех-
нології ретельно розроблені такими вчени-
ми, як Л. Зазуліна, Ю. Кузнецова, О. Остап-
чук, М. Плотніков, Н. Савіна, Т. Стрельникова, 
О. Чернявська, О. Шимутіна та ін.

Головна особливість методу полягає 
у вивченні студентами прецедентів, тобто 
ситуацій, що мали місце у діловій прак-
тиці в минулому. Суть методу полягає в 
тому, що студентам пропонується опис 
конкретної ситуації, з якою зіштовхнулася 
реальна організація в своїй діяльності (або 
ж ситуація має бути змодельована як ре-
альна). Студент має ознайомитися з про-
блемою до заняття або під час спеціально 
виділеного часу під час заняття й обмір-
кувати різноманітні способи її вирішен-
ня. Краще це робити в невеликих групах. 
Таким чином, студенти, проаналізувавши 
безліч невигаданих проблемних ситуацій, 
напрактикуються на їх вирішенні і в своїй 
подальшій професійній діяльності не опи-
няться в скрутному становищі, потрапивши 
в аналогічну ситуацію [14, с. 58].

На думку Н.М. Савіної [13, с. 4], техноло-
гія «кейс-стаді» сприяє розвитку цілої групи 
умінь, що сприяють формуванню ключових 
професійних компетентностей сучасного 
фахівця:

– аналітичні вміння (уміння класифікува-
ти, аналізувати, представляти інформацію; 
виділяти суттєву та несуттєву інформацію; 
виявляти відсутність інформації та віднов-
лювати її тощо);

– практичні вміння (практичне викори-
стання академічних принципів, методів, те-
орій тощо);

– творчі вміння (для генерації та при-
йняття альтернативних рішень вкрай важ-
ливою є творча діяльність особистості);

– комунікативні вміння (уміння вести 
дискусію, захищати власну думку, переко-
нувати опонентів та оточуючих тощо);

– соціальні вміння (уміння слухати спів-
розмовника; аргументувати свою думку під 
час дискусій; адекватно оцінювати поведін-
ку людей тощо).

У методичній літературі існує досить ба-
гато класифікацій кейсів. Розрізняють: ілю-
стративні навчальні кейси; навчальні ситуа-
ції-кейси з формуванням проблеми; навчальні 
ситуації-кейси без формування проблеми; 
прикладні вправи з конкретною ситуацією; 
структуровані кейси; великі неструктурова-
ні кейси; дослідницькі кейси; класичні на-
вчальні кейси; стислі навчальні кейси; мі-
ні-кейси; аудіо-кейси; відео-кейси [14; 15].

Структура роботи над кейсом теж варію-
ються у різних дослідників, але їх різниця 
не суттєва, робота над кейсом складається 
з таких етапів [14–16]:
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1. Знайомство із запропонованою ситу-
ацією. Важливою частиною цього етапу є 
самостійний пошук студентами необхідної 
інформації, її структурування та пошук ар-
гументів, що її підтверджують або спросто-
вують.

2. Виділення основної проблеми. Аналіз 
інформації для прийняття рішення. Коли 
студент отримує загальне уявлення про 
проблему, яка вивчається, він починає ін-
дивідуальний аналіз кейса. Спираючись на 
запропоновані викладачем питання і попе-
редньо вже складене уявлення, він ретель-
но вивчає кейс, виявляє структуру пробле-
ми, оцінює вжиті заходи, розглядає різні 
чинники ситуації. Така робота дає змогу на 
конкретному прикладі зрозуміти досліджу-
вану тему, виявити прогалини у власних 
знаннях. Вона стимулює подальший пошук 
інформації та деталізацію уявлень з теми, 
яку треба закріпити.

3. Підготовка до «мозкового штурму». 
На цьому етапі обговорюються можливі 
альтернативні рішення. Основне завдання 
цього етапу – дозволити студентам поділи-
тися індивідуально отриманими результа-
тами, висновками й аргументами. Це етап 
взаємної критичної оцінки, обміну досвідом 
і розвитку кооперації. Найкраще проводити 
в міні-групах.

4. Підготовка резолюції. Ухвалення рі-
шення в групах. Аналіз наслідків прийняття 
того чи іншого рішення. Такі обговорення 
мають проходити в обстановці відкритості 
й рівноправності, тому присутність викла-
дача небажана.

5. Рішення кейса та його захист група-
ми. На цьому етапі важливого значення 
набуває вміле управління викладача обго-
воренням студентів. Майстерно ставлячи 
питання, викладач керує дискусією, праг-
нучи максимально розвинути усі ідеї, що 
стосуються вирішення проблеми, відзна-
чаючи найбільш значущі аспекти і допома-
гаючи студентам сформулювати висновки. 
Завдання викладача на цьому етапі – не 
стільки передати студентам своє бачення 
ситуації, скільки допомогти їм сформувати 
своє власне.

Аналіз конкретних ситуацій особливо ці-
кавий для студентів, які не завжди добре 
сприймають традиційні форми універси-
тетського навчання, наприклад, лекції. На 
підтвердження цього професор університе-
ту в Буффало (США) Клайд Фриман Херрид 
наводить статистичні дані щодо відвідуван-
ня студентами навчальних занять. Так, у 
разі використання кейс-методів відвідува-
ність студентів становить 95%, тоді як зви-
чайні курси лекцій відвідували 50–65% сту-
дентів [17].

Серед шляхів збору матеріалів для кей-
сів професор Херрид пропонує найбільш 
доступні, серед них: публікації в газетах 
і журналах, уривки з книг, використання 
мультиплікацій, відео, кінофільмів. У якості 
джерела для кейсових ситуацій можливе 
також використання реклами різноманітної 
продукції. Досить гарною методикою є те-
матичний збір інформації. Шляхом викори-
стання такого тематичного підходу можна 
створити добірку кейсів з усіх тем курсу, 
що викладається. Професор наголошує 
на тому, що більшість ситуацій краще розро-
бляти «з нуля». І хоча в такому разі на ство-
рення кейсів знадобиться значно більше 
часу, можна бути впевненим, що буде заді-
яний лише необхідний матеріал, і кейс-си-
туація вибудується точно у відповідності 
до тієї мети, яку поставив викладач [17].

Серед позитивів і негативів кейсового 
методу професор К.Ф. Херрид виділяє такі. 
Кейсовий метод є ефективним лише за 
певних умов. Наприклад, його ефективність 
буде нижчою, якщо треба охопити значний 
масив фактичного матеріалу. Однак, якщо 
використовувати його з метою вироблення 
в студентів навичок аналізу й обговорен-
ня проблеми та ведення дискусії, то цей 
метод можна вважати ідеальним. Якщо ж 
метод кейсів використовується у вивченні 
дисципліни не регулярно, а лише інколи, 
в деяких випадках, то він швидше за все 
не задовольнятиме суб’єктів навчального 
процесу і не допоможе досягти поставле-
них цілей. Цієї проблеми не виникне, якщо 
аналіз ситуацій використовується викла-
дачем системно. Кейсовий метод сьогодні 
використовується досить успішно в галу-
зі суспільних наук, його застосування має 
тривалу історію, а з його допомогою, за 
словами К.В. Херрида, навчалися кращі лі-
карі, економісти, ділові лідери тощо [17].

На сучасному етапі метод кейсів вико-
ристовується викладачами у вивченні різ-
них дисциплін, не є винятком і соціальна 
робота. А якщо взяти до уваги, що дослід-
ницькою стратегією методу кейс-стаді є ре-
тельне всебічне дослідження конкретного 
випадку, то можна стверджувати, що соці-
альна робота досить тісно пов’язана із за-
значеним методом, оскільки «індивідуаль-
на робота з випадком» є однією з моделей 
надання допомоги клієнту, який потрапив 
у скрутну життєву ситуацію. Випадок у со-
ціальній роботі – ситуація особи чи родини, 
які звернулися до соціальної служби і ма-
ють право на отримання допомоги від неї 
[5, с. 41]. Робота з випадком – метод соці-
альної роботи, який полягає у забезпеченні 
представникам вразливих груп необхідної 
індивідуальної підтримки для продовження 
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життя у власній громаді [5, с. 277]. Тобто, 
соціальний працівник у своїй професійній 
діяльності завжди намагається якомога де-
тальніше та всебічно вивчити випадок сво-
го клієнта, прагнучи скласти його найбільш 
повний портрет. Тож метод кейсів є най-
більш оптимальним для застосування його 
в навчанні майбутніх фахівців із соціальної 
роботи.

Найбільш ранньою збіркою прикла-
дів кейс-стаді в соціальній роботі вважа-
ється книга одного з перших соціологів, 
представника Чиказької школи Кліффорда 
Р. Шоу «Джек Роллер» (Чикаго, 1930 р.) 
[18]. Це праця про результати обстеження 
молодих людей, які зловживали алкоголем. 
У 20-х рр. ХХ ст. К.Р. Шоу, вивчаючи під-
літкову деліквентність, просив хлопців, які 
порушили закон і були відпущені на поруки 
із виправних закладів, написати свою істо-
рію. Пізніше він доповнив ці історії різними 
матеріалами: даними поліцейських звітів, 
вироками судів, висновками лікарів, пси-
хологів, психіатрів тощо. Все це перетво-
рилося на те, що Кліффорд назвав «Історія 
випадку» [19, с. 131].

Ось приклади практичних творчих ситу-
ацій для студентів спеціальності «Соціаль-
на робота» (взято з джерела: Інтегрований 
курс соціально-педагогічної теорії і практи-
ки: навч. посіб. / за ред. І.М. Богданової. 
Одеса: Пальміра, 2005) [20].

Ситуація 1. Проаналізуйте ситуацію і дай-
те відповіді на запитання: 1) Яка допомога 
потрібна хлопчику насамперед? 2) Які ме-
тоди і форми соціальний педагог повинен 
обрати для спілкування з матір’ю і батьком 
дитини? 3) З ким із фахівців соціальний пе-
дагог повинен підтримувати постійний кон-
такт? 4) Розробіть програму індивідуальної 
допомоги в означеній ситуації.

Із розповіді хлопчика: «Розумієте, вони 
ділили мене, як річ. Ніхто з них ніколи, жод-
ного разу не запитав мене про мої бажан-
ня, з ким я хочу жити? Що я про них думаю? 
А чотири роки тому, коли вони тільки розлу-
чилися, у мене не було вибору: він був моїм 
батьком, вона – моєю матір’ю. Я, звичайно, 
хотів, щоб ми жили разом. Зрештою я зне-
навидів матір за те, що вона не дозволяла 
батькові приходити до мене. Мене весь час 
зустрічала бабка і швидко вела зі школи, 
іноді мати просила про це сусідку. Гуляв я 
теж з бабкою, а коли вона була зайнята – 
сидів дома сам, замкнений. У мене ніколи 
не було власного ключа від будинку. Тоді 
я хотів піти до батька, я думав, що я йому 
потрібний. Але потім зрозумів, що і йому 
я потрібний тільки як знаряддя боротьби 
проти матері. По-моєму, вони просто ослі-
пли від злості один на одного. Найстрашні-

ше в цьому те, що мені ніхто не зміг допо-
могти. Адже всі визнавали за ними права 
на мене – як право на річ. Вони, між іншим, 
так само ділили і дачу, і машину, і мене» 
[20, с. 391–392].

Ситуація 2. Проаналізуйте ситуацію і 
дайте відповіді на запитання: 1) За якими 
критеріями можна оцінювати результати 
ефективної діяльності соціального пра-
цівника з перевиховання правопорушни-
ка? Що Ви знаєте про проблеми підлітків 
і причини, що призводять до деліквентної 
поведінки? 2) Розробіть план роботи з під-
літком, про долю якого розповідає нижче 
мати. 3) Розробіть план роботи з матір’ю.

Із розповіді матері: «Зараз я стою пе-
ред вибором: що робити? Часом готова 
не побити, просто вбити свого сина. Йому 
15 років, і він – злодій і навідник у якомусь 
угрупованні. Спочатку, повесні, його взяли 
в роботу хлопці у дворі, стали вимагати гро-
ші. Він почав красти у сусідньому під’їзді, 
на великий жаль, дізналася про це занадто 
пізно. Потім зникло все наше сімейне зо-
лото – подарунок на весілля, зроблений 18 
років тому. Ми так нічого коштовного біль-
ше і не придбали. При чотирьох дітях осо-
бливо не «пошикуєш», хоча і намагалася, 
щоб усе необхідне у них було. Ніколи нічого 
не просили у держави, ніякої матеріальної 
допомоги. Заявила про пропажу золота у 
міліцію. А коли з’ясувалося, що його вкрав 
мій син, це було для мене страшним уда-
ром. Отут йому й довелося розповісти про 
хлопців, що вимагали в нього гроші. В мілі-
ції пообіцяли розібратися. А я відвезла сина 
на літо на дачу, в надії, що згодом в нас все 
налагодиться. Та лише ми повернулися до 
міста, як на нього знову стали напосідати 
місцеві хлопці. Я їх знайшла, влаштувала 
розбирання. І раптом зникає з мого гаман-
ця місячна зарплатня. Плакала, горювала, 
але робити нічого, діти їсти хочуть. Сором-
но – не соромно, пішла просити в борг. 
А тепер іще гірше. Син заліз в інше угрупо-
вання, і вже сам «знімає» гроші, «наводить» 
на таких же хлопчаків, як сам. Що робити? 
З чого почати? Як йому допомогти? На-
стрій паршивий. Жити не хочеться. Зупиня-
ють від рішучого кроку тільки малята – 7, 4 
і 2 років. Намагаюся, щоб вони не бачили 
мене вбитою горем. От і реву ночами, коли 
всі сплять» [20, с. 405–406].

Ситуація 3. Зробіть самостійний аналіз 
ситуації, у якому визначте: 1) присутній тип 
дезадаптації; 2) причини та наслідки деві-
антної поведінки; 3) план роботи соціаль-
ного працівника й ефективні профілактичні 
заходи.

Оля, тринадцятирічна дівчинка з села, 
вчилася у міській школі. Успішність була 
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висока, відносини з учителями – добрі. 
В колективі мала одну подружку, з іншими 
учнями були нормальні, безконфліктні вза-
ємини. У поведінці Олі з хлопчиками вчителі 
ніколи не помічали ніякої розв’язності або 
загравань. Класному керівникові випадково 
потрапив до рук «відвертник» дівчат, у яко-
му вони відповідали на досить особисті за-
питання. На питання: «Ким ти бажаєш бути, 
коли виростеш?» у Олі стояла відповідь 
«повією». Пізніше класний керівник дізна-
лася від дівчат, що Оля пояснювала це своє 
бажання так: «Я добре вчуся, щоб бути гра-
мотною повією» [20, с. 533].

Ситуація 4. Зробіть аналіз ситуації, від-
повівши на такі запитання. 1) Чи зверну-
ли б Ви увагу, якщо б Ваш колега вдався 
д брехні або «прикрашання» певної ситуа-
ції; 2) Чи допускається перебільшення да-
них у  резюме про себе? 3) Якби від Вас 
залежало рішення про прийняття на роботу 
працівника, який «перебільшив» інформа-
цію про себе в резюме, і Вам це стало ві-
домо, як би Ви вчинили – відмовили б йому 
відразу чи дали б шанс показати себе на 
робочому місці?

Розмова двох колег: «Степане, навіщо 
ти вказав не зовсім правдиву інформацію 
про себе в резюме на підвищення? Адже в 
тебе немає досвіду менеджера? Це ж не-
складно перевірити. На мою думку, в тво-
єму резюме занадто неправдивої інфор-
мації, – це неетично». – «Галино, перш ніж 
влаштуватися на роботу у фірму, я пра-
цював на ринку, продавав різні речі. Тож 
я вважаю, що у мене є досвід менеджера. 
А щодо «прикрашання», то усі люди так ро-
блять. От якщо мене візьмуть на цю роботу 
і я з нею впораюся, то яка різниця – правду 
я написав у своєму резюме чи ні?».

Ситуація 5. Проаналізуйте із застосуван-
ням нормативно-правової бази ситуацію і 
дайте правильну відповідь. «Громадянка, 
яка перебуває у відпустці по догляду за ди-
тиною, звернулася до управління виплат і 
компенсацій із питанням: чи зарахується їй 
до загального, спеціального та страхового 
стажу період догляду за дитиною після ви-
повнення тій 6 років»?

Ситуація 6. Проаналізуйте ситуацію 
з погляду психолого-педагогічної корекції. 
Спробуйте обрати найбільш оптимальний 
шлях виховання, навчання та соціалізації 
дівчинки. Складіть план консультування 
батьків дівчинки.

Дівчинка Оля, 7 років, із розладами ау-
тичного спектру. В сім’ї є ще одна дити-
на (молодша), з нормальним розвитком. 
Батьки дуже зайняті на роботі, за дітьми 
приглядає бабуся. Бабуся, іноді не зна-
ючи, як правильно спілкуватися з Олею, 

більше уваги приділяє молодшому онуку. 
Батьки віддали вчитися Олю до першого 
класу загальноосвітньої школи. Навички 
читання в дитини не сформовані, навички 
письма – на рівні 5-річної дитини. Увага 
дитини не сконцентрована, їй дуже склад-
но дочекатися кінця уроку, через що вона 
може встати посеред уроку і намагатися 
знайти щось цікаве для себе в класі, за-
важаючи тим самим вчителю та іншим ді-
тям, не поодинокі випадки істерик. Батьки 
не бажають забирати дитину із загально-
освітньої школи, мотивуючи рішення тим, 
що в спеціальній школі дитина не отримає 
повноцінну соціалізацію.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, кейс-метод є достатньо склад-
ним, але використання його в навчальній 
діяльності студентів має цілу низку пере-
ваг. По-перше, він створює можливість 
для студентів не тільки отримати цікаву та 
корисну інформацію, а й глибоко її осмис-
лити та знайти різні варіанти правильного 
рішення. По-друге, цей метод інтенсифікує 
творчі здібності та креативність студентів, 
навчає командній роботі. По-третє, дає 
змогу викладачеві проявляти свій творчий 
потенціал, саморозвиватися відповідно 
до викликів сучасності.

У науково-педагогічній практиці нагро-
маджено чималий досвід використання 
кейсового методу в економічних, юридич-
них і педагогічних науках. У соціальній ро-
боті практичних ситуацій, готових до за-
стосування в навчальному процесі, існує 
значно менше. Тому перспективою подаль-
ших досліджень є збір, підготовка, накопи-
чення навчальних ситуацій з метою впро-
вадження в навчальний процес майбутніх 
соціальних працівників.
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ДЕРЕВА РІШЕНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
РІЗНИХ ГРУП СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Приймак С.Г., к. фіз. вих., доцент,
доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, 

здоров’я та спорту
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
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старший викладач кафедри математики та економіки

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Мета роботи – розроблення моделі дерева рішень залежно від домінування режимів енергозабезпе-
чення реалізації діяльності, яке може бути використане для визначення структури студентів різних груп 
спортивно-педагогічного вдосконалення залежно від домінування режимів енергозабезпечення реалі-
зації діяльності. Методи дослідження: соматометрія, спектральний аналіз ритму серця, фотоплетизмо-
графія, методи машинного навчання. Студенти динференціюються за групами спортивно-педагогічного 
вдосконалення відповідно до довжини тіла, відносної потужності І-го навантаження під час виконання 
проби PWC170, сатурації крові киснем у фазу реституції після виконання проби та тривалістю пульсової 
хвилі в базальних умовах. Виокремлення за групами спортивно-педагогічного вдосконалення дозволяє 
визначити домінування енергетичних субстратів під час виконання дозованих фізичних навантажень. 

Ключові слова: біопедагогіка, освітній процес, студенти, машинне навчання, дерева.

Цель работы – разработка модели дерева решений в зависимости от доминирования режимов энерго-
обеспечения реализации деятельности, которое может быть использовано для определения структуры 
студентов разных групп спортивно-педагогического совершенствования в зависимости от доминиро-
вания режимов энергообеспечения реализации деятельности. Методы исследования: соматометрия, 
спектральный анализ ритма сердца, фотоплетизмография, методы машинного обучения. Студенты 
дифференцируются по группам спортивно-педагогического усовершенствования в соответствии с дли-
ной тела, относительной мощностью I-й нагрузки при выполнении пробы PWC170, сатурации крови 
кислородом в фазу реституции после выполнения пробы и продолжительностью пульсовой волны в ба-
зальных условиях. Разделение по группам спортивно-педагогического усовершенствования позволяет 
определить доминирование энергетических субстратов при выполнении дозированных физических на-
грузок. 

Ключевые слова: биопедагогика, образовательный процесс, студенты, машинное обучение, дерево 
решений.

Priymak S.G., Zavorotynskyi A.V. CLASSIFICATION TREE AND THEIR APPLICATION FOR CLAS-
SIFICATION OF STUDENTS OF VARIOUS GROUPS OF SPORTS AND PEDAGOGICAL IMPROVE-
MENT

The purpose of the work is the development of a decision tree model, depending on the dominance of the 
energy supply regimes for the realization of activities that can be used to determine the structure of students 
of different groups of sports and pedagogical improvement, depending on the dominance of the energy supply 
regimes for the implementation of activities. Methods of research: somatometry, spectral analysis of heart 
rhythm, photoplethysmography, machine learning methods. These methods of artificial intelligence, quite 
rightly, have recently been used to provide management of complex cybernetic systems related to the training 
of specialists in physical education and sports in the process of sports and pedagogical improvement of stu-
dents. In particular, sophisticated methods of machine learning and intelligent data analysis in physical culture, 
sports analysis are in place to support decision-making on multidirectional aspects of sporting and pedagogical 
activity. Students differentiate in groups of SPI according to the body length, the relative strength of the 1st 
load when performing the PWC170 test, the oxygen saturation of the blood into the resuscitation phase after the 
completion of the test and the duration of the pulse wave in the basal conditions. Separation by the groups of 
the SPI allows to determine the domination of energy substrates when performing the metered physical.

Key words: biopedagogics, educational process, students, machine learning, classification tree.

Постановка проблеми. Штучний ін-
телект вже використовується в багатьох 
сферах нашого повсякденного життя. Він 
передбачає машинне навчання – комплекс 
технічних методів і інструментів, завдяки 

яким комп’ютер може «думати», створювати 
математичні алгоритми на базі накопичених 
даних. Застосування складних інструментів 
аналізу дозволяє виявити особливості, які 
не можуть бути визначенні описовими ста-
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тистичними методами інтерпретації даних, 
має прикладне значення в багатьох галузях 
науки і техніки для реалізації проблем асо-
ціації, класифікації, сегментації, діагности-
ки і прогнозування [2, с. 2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом сучасні методи штуч-
ного інтелекту (машинне навчання) й інте-
лектуальний аналіз даних застосовуються 
в забезпеченні управлінням складними 
кібернетичними системами, пов’язаними 
з підготовкою фахівців із фізичного вихо-
вання і спорту в процесі спортивно-пе-
дагогічного вдосконалення (далі – СПВ) 
студентів. Зазначимо, що ці методи у фі-
зичній культурі, спортивній аналітиці засто-
совуються для підтримки ухвалення рішень 
із різноспрямованих аспектів спортив-
но-педагогічної діяльності [2, с. 2]. У да-
них роботах не розглядається структура 
та моделювання фізичного стану організму 
студентів різних груп СПВ, які відрізняють-
ся метою, біомеханічними параметрами 
рухів, характером м’язових скорочень, по-
тужністю і тривалістю роботи, механізмами 
енергозабезпечення, окремими методами 
штучного інтелекту [8, с. 116]. Обмежена 
увага науковців до проблеми застосування 
методів машинного навчання (дерева ух-
валення рішень) для класифікації студентів 
різних груп СПВ в Україні диктує потребу 
аналізу можливості використання таких ме-
тодів у зазначеній сфері. 

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є розроблення моделі дерева рі-
шень залежно від домінування режимів 
енергозабезпечення реалізації діяльності, 
яке може бути використане для визначення 
структури студентів різних груп СПВ.

Матеріали та методи дослідження. 
Дослідження проведені упродовж грудня 
2010 р. – березня 2013 р. на базі лабо-
раторії психофізіології м’язової діяльності 
Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка. У дослі-
дженнях брали участь студенти, які спеціа-
лізуються в біатлоні (n = 27), боксі (n = 30) 
та волейболі (n = 27). Всього обстежено 
85 спортсменів чоловічої статі, з яких: 38 – 
спортсмени масових розрядів (І–ІІІ роз-
ряди), 46 – кандидати в майстри спорту 
України і майстри спорту України, 5 – за-
служені майстри спорту України, майстри 
спорту міжнародного класу України. Гру-
пи досліджуємих сформовані зі студентів, 
що відвідують відповідну секцію спортив-
но-педагогічного вдосконалення за ви-
дом спорту, які діють на базі факультету 
фізичного виховання Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» імені  
Т.Г. Шевченка.

Особливості тотальних розмірів тіла 
спортсменів вивчали згідно зі стандарти-
зованою методикою: реєстрували показни-
ки довжини тіла й окремих сегментів (дов-
жини тулуба, корпуса, нижньої та верхньої 
кінцівок), маси тіла, обводу грудної клітини 
(далі – ОГК) у спокої, у фазах вдиху і види-
ху, життєвої ємності легень (далі – ЖЄЛ), 
сили м’язів кисті і спини [5, с. 326–328]. 
Систолічний (АТ

сист.
,
 
мм. рт. ст.) та діастоліч-

ний артеріальний тиск (АТ
діаст.

, мм. рт. ст.) 
визначали за допомогою електромеханіч-
ного тонометра AND UA-704 (Японія). Осо-
бливості вегетативної регуляції серцевого 
ритму вивчали на підставі аналізу показ-
ників ВРС 5–7 хвилинних фрагментів фо-
топлетизмограми за допомогою монітора 
серцевого ритму Polar RS800 (Polar Electro, 
Finland). Дані аналізувалися за допомогою 
програмного забезпечення Kubios HRV 2.1 
(Kuopio, Finland). Артефакти й екстраси-
столи видалялися з електронного запису 
ручним методом. Аналізувалися такі по-
казники ВРС: RRNN, SDNN, RMSSD, pNN

50
  

[6, с. 186; 9, с. 92]. Серед показників спек-
трального (частотного) аналізу варіабель-
ності ритму серця (далі – ВРС) та кардіо-
інтервалографії (далі – КІГ) оцінювалися: 
загальна потужність спектра (Total Power, 
TP), потужність високочастотного (High Fre- 
quency, HF), низькочастотного (Low Fre- 
quency, LF) і наднизькочастотного (Very Low 
Frequency, VLF) компонентів, внесок зазна-
чених компонентів у загальну потужність 
спектра, а також співвідношення хвиль LF 
до HF, розрахованих відповідно до абсо-
лютних (мс2) одиниць (LF/HF ratio, ум. од); 
Мо, АМо, ΔХ, ІН (за Р. Баєвським). Дослі-
джувані показники реєструвалися нами 
відповідно до рекомендацій спільного засі-
дання Європейського товариства кардіоло-
гів та Північно-Американського товариства 
електростимуляції і електрофізіології щодо 
єдиних стандартів для аналізу варіабельно-
сті ритму серця [11, с. 1048].

Судинний тонус, насичення крові кис-
нем визначали за допомогою фотоплетиз-
мографічної методики із застосуванням 
пульсокиметра Ohmeda Biox 3700e Puls-
Oximeter (Ohmeda, USA), інтегрованого 
з комп’ютером для тривалого моніторин-
гу пульсової хвилі з можливістю запису, 
аналізу й інтерпретації результатів. Нами 
визначалися: SpO

2
 (периферична кисне-

ва сатурація),%; Т
ПХ 

(тривалість пульсової 
хвилі), с; Т

ДФ 
(тривалість дикротичної фази 

пульсової хвилі), с; Т
АФ 

(тривалість анакро-
тичної фази пульсової хвилі), с; Т

ФН 
(трива-

лість фази наповнення), с; Т
сист 

(тривалість 
систолічної фази серцевого циклу), с; Т

діаст  
(тривалість диастолічної фази серцево-
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го циклу), с; ТВ
ПХ

 (час відбиття пульсової 
хвилі), с; А

ПХ
 (амплітуда пульсової хвилі), 

ум. од.; А
ДХ

 (амплітуда дикротичної хви-
лі), ум. од.; А

І
 (амплітуда інцизури), ум. од. 

На підставі вищезазначених показників 
розраховувалися: індекс дикротичної хвилі 
(далі – ІДХ), ум. од.; індекс відбиття (далі – 
ІВ),%; індекс жорсткості(далі – ІЖ), м∙с-1; ін-
декс висхідної хвилі (далі – ІВХ), с. [3, с. 32; 
9, с. 99]. Параметри пульсової хвилі реє-
струвалися за допомогою фотоплетизмо-
графічного датчика на дистальній фаланзі 
3 пальця лівої кисті в стані спокою сидячі та 
через 7 хв. після виконання проби PWC

170
 

синхронно з параметрами серцевого рит-
му. Споживання кисню (VO

2
, мл), частоту 

дихання (далі – ЧД), дих. циклів Ч хв.-1), ди-
хальний об’єм (далі – ДО), мл, визначали в 
стані відносного спокою, під час виконан-
ня проби PWC

170
, у фазі реституції визна-

чали за допомогою спірометалобографа 
«Метатест-1». На підставі добутку ЧД та 
ДО нами розраховувався хвилинний об’єм 
дихання (далі – ХОД), мл. Під час реєстра-
ції вищеозначених показників досліджува-
ного захищали від впливу аудіовізуальних 
подразників за допомогою світлоізолюючої 
тканинної маски чорного кольору та звуко-
поглинальних навушників, які не створюва-
ли дискомфорту. 

Виконання проби PWC
170

 здійснюва-
лося на велоергометрі ВЭ-02 відповідно 
до стандартів її виконання [1, с. 165]. У ста-
ні спокою, після І та ІІ навантажень, у фазах 
реституції (через 3 хв. після І та 7 хв. після 
ІІ навантажень) визначалися вищезазначені 
показники. Всього отримано 148 показни-
ків для кожного з 85 студентів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для побудови моделей класифіка-
ції студентів різних груп СПВ використано 
дерева рішень. Дерева рішень (або дерева 
класифікацій, регресійні дерева) – тип мо-
делей, що використовується в машинному 
навчанні й аналізі даних для прогнозування 
та класифікації. Дерево складається з на-
бору листя та гілок. На ребрах (гілках) де-
рева рішень зазначено атрибути, від яких 
залежить функція втрат, на листі – значен-
ня даної функції, а в інших вузлах – атри-
бути, за якими відрізняються екземпляри. 
Щоб класифікувати новий екземпляр, по-
трібно спуститися по дереву, відповідно 
до його характеристик, до листка і видати 
значення. Кожен листок являє собою зна-
чення цільової змінної, яке залежить від 
попередніх вузлів за руху від корінян. Де-
рево може бути навченим через поділ ви-
хідних наборів змінних на підмножини, що 
базуються на зміні значень вхідних змінних. 
Такий процес буде повторюватися всере-

дині кожної з отриманих підмножин. Такі 
рекурсивні дії закінчуються тоді, коли під-
множина має ті ж значення цільової змін-
ної, а отже, не додає цінності для прогнозу 
чи класифікації. Процедура «згори донизу» 
є прикладом жадібного алгоритму, це най-
більш поширена сьогодні стратегія побудо-
ви дерев рішень, але є й інші [4]. 

Основними перевагами дерев рішень 
є швидкий процес навчання; генерація пра-
вил в областях, де експертові важко фор-
малізувати власні знання; формулювання 
правил природною мовою; інтуїтивно зро-
зуміла класифікаційна модель; висока точ-
ність прогнозування порівняно з іншими 
методами (статистика, нейронні мережі) 
тощо [7, c. 99–100].

Нині є багато алгоритмів, що реалізу-
ють дерева рішень, проте найбільш по-
ширеними є такі два: CART (Classification 
and Regression Tree) – алгоритм побудови  
бінарного дерева рішень – дихотомічної 
класифікаційної моделі. Кожний вузол де-
рева під час розбивки має тільки двох на-
щадків; C4.5 – алгоритм побудови дерева 
рішень, в якому кількість нащадків вузла 
необмежена. 

Побудова моделі здійснювалася з вико-
ристанням мови Python (v. 3.6.3 Anaconda 
custom). Для побудови дерева рішень вико-
ристовувався алгоритм CART (Classiscation 
& Regression Trees), реалізований у пакеті 
scikit-learn (v. 0.19.1) [7, с. 86].

У результаті побудови моделі визначи-
лася впливовість окремих ознак на рівень 
успішності спортивно-педагогічної діяль-
ності. Виявлено, що із загального об’єму 
148 показників відокремлюються 5 най-
впливовіших ознак, які з високою вірогід-
ністю диференціюють студентів за групами 
СПВ (рис. 1), зокрема: довжина тіла (см); 
відносна потужність І-го навантаження 

Довжина тіла ≤ 184,6 см
БН (15), БС (24), В (24)

N1 ≤ 7,884 кГм·хв-1·кг-

1

   

ТПХ ≤ 0,982 с
БН (1), БС (3), В (22)

SpO2 (реституція ІІІ) ≤ 97,065%
БН (14), БС (5), В (2)

БН (0), БС (16), В (0) БН (0), БС (0), В (21)

Так Ні

Так Так

Ні

Рис. 1. Дерево розв’язків диференціації 
студентів за групами СПВ

Перелік умовних позначок: БН – біатлон; 
БС – бокс; В – волейбол
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під час виконання проби PWC
170

, розра-
хованої на 1 кг маси тіла досліджуваного 
(N

1
, кГм·хв-1·кг-1); сатурація крові киснем 

(SpO
2
,%) у фазу реституції після виконання 

проби PWC
170

; тривалість пульсової хвилі 
(Т

ПХ
, с) у базальних умовах [10, с. 33]. 

На навчальному наборі правильність 
класифікації становила 93,7%, на тестово-
му наборі – 85,7%. Збільшення або змен-
шення глибини дерева рішень призводить 
до погіршення його властивості узагаль-
нення.

Детальний аналіз та зумовленість функ-
ціонального стану систем організму сту-
дентів різних груп СПВ залежно від до-
мінування режимів енергозабезпечення 
реалізації діяльності розглянуто в роботі 
авторів [10, с. 33].

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Аналіз продемонстрував, що дерева 
рішень можуть бути застосовані для ди-
ференціювання студентів за групами СПВ. 
Вдосконалення класифікації з використан-
ням дерев рішень може відбуватися в кіль-
кох напрямах, серед яких розширення 
інформаційної бази, вдосконалення алго-
ритмів вибору ознак, а також формування 
ансамблів дерев рішень. Подальші розвід-
ки спрямовані на розроблення методичної 
системи розвитку функціональних можли-
востей майбутніх учителів фізичної культу-
ри в процесі СПВ.

Застосована методика аналізу реалізо-
вана для визначення рівня інформативності 
морфофункціональних особливостей орга-
нізму студентів, які спеціалізуються у волей-
болі, боксі та біатлоні, відповідно до успіш-
ності реалізації професійної діяльності. 
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