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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

УДК 37.01/.09

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЄДНОСТІ ДИДАКТИКИ І ДІАЛЕКТИКИ

Бурлаченко Н.В., аспірант
кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди

Стаття присвячена одній з актуальних теоретико-методологічних проблем педагогічної науки – 
осмисленню єдності дидактики і діалектики. Як засіб здійснення такої єдності розглядається проблем-
не навчання і його психолого-педагогічний потенціал. Оскільки сутність проблемного навчання досить 
докладно висвітлена в психолого-педагогічній літературі, в статті розглядаються лише ті аспекти про-
блемного навчання, його особливості, які вимагають філософського осмислення. Крім того, пропо-
нується загальна технологія застосування частково-пошукового методу (метод евристичної бесіди) як 
одного з методів проблемного навчання.

Ключові слова: мета навчання, проблемне навчання, дидактика, діалектика, творче мислення, 
актуалізація знань, метод евристичної бесіди.

Статья посвящена одной из актуальных теоретико-методологических проблем педагогической на-
уки – осмыслению единства дидактики и диалектики. Как средство осуществления такого единства 
рассматривается проблемное обучение и его психолого-педагогический потенциал. Поскольку сущ-
ность проблемного обучения достаточно подробно освещена в психолого-педагогической литературе, 
в статье рассматриваются только те аспекты проблемного обучения, его особенности, которые требуют 
философского осмысления. Кроме того, предлагается общая технология применения частично-поиско-
вого метода (метод эвристической беседы) как одного из методов проблемного обучения.

Ключевые слова: цель обучения, проблемное обучение, дидактика, диалектика, творческое мышле-
ние, актуализация знаний, метод эвристической беседы.

Burlachenko N.V. PROBLEM-BASED LEARNING AS A MEANS OF REALIZING THE DIDACTIC 
AND DIALECTIC UNITY

The article is devoted to one of the topical theoretical and methodological problems of pedagogical sci-
ence – comprehension of the unity of didactics and dialectics. As a means of implementing such unity, prob-
lem-based learning and its psychological and pedagogical potential are considered. Dialectics has long proven 
that any serious problem, any question has always been presented to people in the form of a tense contradic-
tion in the system of knowledge, in the system of historically formed concepts and concepts. For true human 
thinking, the discovery of a contradiction is a signal of the emergence of a problem, a signal to enable think-
ing. The effectiveness of different systems of education is achieved due to many characteristics inherent in 
problem-based learning. Although the authors of these systems do not operate with the concepts of “problem”, 
“problem-based learning”, they actively use the elements of problem learning, which is why students are de-
veloping.

Since the essence of problem education is sufficiently elucidated in psychological and pedagogical liter-
ature, the article deals with only those aspects of problem learning, its features, which require philosophical 
comprehension. In addition, the general technology of partial-search method (method of heuristic conversa-
tion) as one of the methods of problem learning is offered.

Key words: aim of learning, problem-based learning, didactics, dialectics, creative thinking, actualization 
of knowledge, method of heuristic conversation.

Постановка проблеми. Дидактика 
визначається провідними вітчизняними 
вченими (І.Я. Лернер, В.В. Краєвський,  
М.Н. Скаткін) як теорія трансляції соціа- 
льного досвіду або теорія виховання і 
розвиваючого навчання. Сама трансляція 
соціального досвіду або навчання є яви-
щем сфери людської діяльності зі своїми 
закономірностями й ознаками, пізнавани-

ми дидактикою як теоретичною дисциплі-
ною [2, с. 5].

Існують різні визначення поняття «мета», 
що відрізняються ступенем узагальненості. 
У найзагальнішому вигляді мета навчання 
трактується як трансляція накопиченого 
соціокультурного досвіду старшим поко-
лінням молодшому. Із такого загального 
формулювання мети навчання виводиться 
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більш конкретна мета виховання і розвива-
ючого навчання, яка слугує орієнтиром для 
всіх інших цілей і зумовлює весь інструмен-
тарій дидактики (зміст освіти, його структу-
ру, методи навчання, організаційні форми 
навчання, форми навчально-пізнавальної 
діяльності учнів на заняттях, способи контр-
олю успішності навчання, взаємини суб’єк-
тів навчання, зв’язок із мікросередовищем 
та ін.). І такою метою І.Я. Лернер вважає 
формування системи цінностей [2, с. 7].

Найважливішим компонентом системи 
цінностей або культури в цілому, який слу-
гує одним із визначальних векторів навчан-
ня і формування особистості, вважається 
творчість, творче мислення, творча діяль-
ність як цінність. Вчити мислити повинен 
виш і, перш за все, педагогічний, бо від 
сформованості культури мислення вчителя 
залежить те, чи в змозі буде школа вчити 
мислити, причому мислити творчо.

Постановка завдання. Але чи завжди 
навчання в школі і виші забезпечує розви-
ток здатності, потреби і готовності мисли-
ти?

Відомо, що існує чимало педагогів, які 
намагаються не тільки забезпечити засво-
єння міцних знань і умінь, а й розвивати 
мислення, причому творче. Але викладач 
не завжди в змозі дати психолого-педаго-
гічне, а в цілому теоретико-методологіч-
не обґрунтування застосовуваних методів, 
прийомів, форм навчання.

Виникає питання: чи можна процес нав-
чання будувати так, щоб засвоєння студен-
тами готових знань одночасно розвивало 
«розум», творче мислення, розумові здіб-
ності?

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для позитивної відповіді на це пи-
тання необхідно усвідомити, що діалектика 
повинна, як підкреслює Е.В. Ільєнко, ста-
ти принциповою методологічною основою 
дидактики щодо найголовнішого філософ-
ського принципу – принципу розвитку дум-
ки через протиріччя, а якщо точніше – че-
рез виявлення суперечностей у складі вже 
наявного знання для подальшого їх вирі-
шення [1, с. 34]. Діалектика давно довела, 
що будь-яка серйозна проблема, будь-яке 
питання завжди ставало перед людьми у 
вигляді напруженого протиріччя в системі 
знання, в системі історично сформованих 
уявлень і понять. Для справжнього люд-
ського мислення виявлення протиріччя є 
сигналом появи проблеми, сигналом для 
увімкнення мислення.

У світлі сказаного нам видається, що єд-
ність, зв’язок дидактики і діалектики може 
забезпечити лише проблемне навчання. 
Отже, кожному вчителю школи і виклада-

чеві вишу необхідно опанувати і теорію, і 
практику проблемного навчання.

Неусвідомлення такої необхідності є, 
на наш погляд, однією з причин профе-
сійно-педагогічних труднощів у вирішен-
ні проблеми формування основ творчого 
мислення учнів і студентів.

Доречно згадати про деякі закономір-
ності навчання, які свідчать, що розумовий 
розвиток учнів прямо пропорційний за-
своєнню обсягу взаємопов’язаних знань, 
умінь, досвіду творчої діяльності (І.Я. Лер-
нер) і що продуктивність засвоєння зале-
жить від рівня проблемності навчання, від 
інтенсивності включення учнів у розв’язан-
ня посильних і значущих для них навчаль-
них проблем (І.П. Підласий).

Під проблемним навчанням ми розуміє-
мо такий вид (тип) навчання, за якого за-
своєння знань і умінь здійснюється через 
створення і вирішення проблемних ситуа-
цій за змістом навчального матеріалу, що 
відображають і загострюють суперечності в 
знаннях, явищах, фактах, а процес засво-
єння знань і умінь пов’язаний із розвитком 
у тих, хто навчається, творчого мислення 
і формуванням у них емоційно-ціннісного 
ставлення до світу, в т. ч. до діяльності.

Втілення методів проблемного навчання, 
їх використання передбачає такі узагальне-
ні етапи:

– створення проблемної ситуації;
– формулювання проблемного питання 

або проблемного завдання;
– висування гіпотез, припущень (серед 

них можуть розглядатися відповіді, суджен-
ня, емоційна реакція учнів на поставлену 
проблему, питання);

– організація пошуку рішення поставле-
ної загальної проблеми через систему ре-
тельно продуманих питань, що підсилюють 
пошуковий характер розумової діяльності 
учнів;

– узагальнення основних ідей, положень.
Як приклад, наведемо узагальнену тех-

нологію застосування одного з методів 
проблемного навчання – частково-пошуко-
вого методу (методу евристичної бесіди). 
Вчителеві необхідно ретельно продумати і 
сформулювати систему питань, прийомів, 
доводів і т. д., необхідних для включення 
учнів в активну евристичну бесіду (яка, до 
речі, не виключає, а навпаки, передбачає 
елементи репродуктивної бесіди) під час 
засвоєння нового навчального матеріалу.

Для ефективної організації методу ев-
ристичної бесіди вчителеві бажано перед-
бачити розумові труднощі учнів, врахува-
ти, які сторони обговорюваної проблеми 
можуть викликати утруднення в них. Це 
необхідно для того, щоб більш ефективно 
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використовувати той чи інший прийом нав-
чання; щоб вихід із проблемної ситуації був 
знайдений самими учнями; щоб не перери-
вався рух їх думки, розумова робота; щоб 
евристична бесіда набувала полемічного, 
дискусійного характеру. Крім того, необ-
хідно спонукати учнів до актуалізації раніше 
засвоєних знань, тобто їх переносу, тран-
сформації, аналогії, екстраполяції для під-
твердження або спростування тієї чи іншої 
думки учасників бесіди або своєї власної.

У проблемному викладі педагог веде сво-
єрідну розмову – своєрідну в тому сенсі, що 
він висуває, формулює питання, причому 
різні за характером, і сам же дає відповіді 
на них, розмірковуючи, спростовуючи, по-
годжуючись, порівнюючи різні підходи, ви-
словлюючи своє ставлення, сумнів, припу-
щення. Інакше кажучи, проблемний виклад 
матеріалу демонструє учням виникнення і 
способи розв’язання суперечностей, куль-
туру мислення, логіку міркувань, культуру 
актуалізації раніше вивченого матеріалу, 
тобто включає учнів у процедуру добування 
нових знань, спонукає їх своїми прийомами 
до співпереживання, до сумніву в правиль-
ності чи хибності поглядів.

Доречно зазначити, що ефективність різ-
них систем розвиваючого навчання досяга-
ється за рахунок багатьох характеристик, 
властивих проблемному навчанню. Хоча 
автори цих систем не оперують поняттями 
«проблема», «проблемне навчання», в них 
активно використовуються елементи про-
блемного навчання, завдяки чому і відбува-
ється розвиток учнів.

Системний підхід, який розглядається 
як один зі способів побудови педагогіч-
ного процесу, що забезпечує ефективну 
взаємодію всіх його складових елементів, 
представлений у педагогічній літературі 
досить широко. Під системою розуміється 
багаторівневе утворення, складний об’єкт, 
що складається з безлічі елементів, котрі 
перебувають у відношеннях і зв’язках один 
із одним та утворюють цілісність (В.Т. Афа-
насьєв, В.П. Беспалько, І.В. Блауберг та 
ін.).

Одним із різновидів систем є педагогіч-
на система в цілому і система проблемного 
навчання зокрема.

За Т.А. Ільїною, педагогічна система – 
це виділена на основі визначальних ознак 
впорядкована множина взаємопов’язаних 
елементів, об’єднаних спільною метою 
функціонування і єдності управління, яка 
взаємодіє із середовищем як цілісне яви-
ще [1, с. 26].

Педагогічній системі в цілому і системі 
проблемного навчання зокрема властиві ті 
ж виділені щодо будь-якої системи аспекти:

– морфологічний, який визначає перелік 
елементів;

– структурний, що характеризує вну-
трішню організацію системи і способи вза-
ємодії її елементів;

– функціональний;
– генетичний, який розкриває генезис 

виникнення системи, її етапів.
Більш того, ці аспекти в змозі ефективно 

функціонувати на всіх етапах процесу нав-
чання і на всіх етапах процесу засвоєння. 
Принципового значення набуває проблема 
використання актуалізації раніше засвоє-
них знань і умінь, точніше сказати – вклю-
чення учнів в актуалізацію раніше вивчених, 
засвоєних знань, систематичне спонукан-
ня, стимулювання учнів до актуалізації ра-
ніше засвоєних знань і умінь.

Актуалізація, як трактується в педаго-
гічному словнику Г.М. Коджаспірова, – це 
переклад знань, умінь і почуттів у процесі 
навчання з прихованого, латентного стану 
в явне, чинне [3].

Таке визначення, на наш погляд, не 
повною мірою відображає іманентні ха-
рактеристики актуалізації. Дуже важливо 
підкреслити, що актуалізація передбачає 
діяльність із перетворення вже наявного 
знання на засіб для придбання нових знань 
і умінь. Завдяки актуалізації знання в ціло-
му набуває різних рівневих характеристик: 
зі знання-впізнавання (найнижчого рівня) 
воно перетворюється на знання-відтворен-
ня, зі знання-відтворення – на знання-за-
стосування. Іншими словами, знання набу-
ває різних ступенів абстракції.

Висновки з проведеного дослідження.  
За допомогою актуалізації засвоєних знань 
можна забезпечити (певною мірою) усві-
домлення учнями того, яким чином наука 
як діяльність відбивається в змісті освіти. 
Наприклад, проблемний виклад вчителем 
матеріалу, покликаний демонструвати рух 
думки від постановки проблеми до резуль-
тату, може стати зразком актуалізації за-
своєних знань для аргументації, спросту-
вання, доказу істинності або хибності тих 
чи інших суджень, тез, положень і т. д. Зви-
чайно, включення учнів в актуалізацію за-
своєних знань передбачає сформованість 
у вчителя культури складання питань. Ос-
таннє означає вміння вчителя структурува-
ти систему питань і доводів, що включає: 
конвергентні (закриті, інформаційні) питан-
ня, які передбачають однозначну відповідь, 
відтворення однозначної інформації; ди-
вергентні (відкриті) питання, які передбача-
ють висловлювання плюралістичних думок, 
позицій, підходів, тобто питання, які мають 
неоднозначне рішення, відповіді; проблем-
ні питання (прийоми створення проблемної 
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ситуації описані у психолого-педагогічній 
літературі); риторичні питання; оціночні пи-
тання, що вимагають від учнів власної оцін-
ки, висловлення власного ставлення до об-
говорюваних явищ, подій, фактів.

На відміну від традиційного пояснюваль-
но-репродуктивного навчання, в якому, 
зазвичай (бувають і винятки), спочатку да-
ються знання, способи або алгоритми вирі-
шення завдань, а потім питання, завдання, 
вправи, приклади, на яких можна тренува-
ти мислення учнів, у проблемному навчан-
ні увімкнення мислення учнів здійснюється 
до того, як вони отримають всю необхідну 
інформацію. Інакше кажучи, формування 
основ творчого мислення й емоційно-цін-
нісного ставлення до світу є прерогативою 

саме проблемного навчання завдяки його 
психологічним ресурсам.

Уміння виявляти в досліджуваному на-
вчальному матеріалі протиріччя і пред’яв-
ляти їх учням у формі проблемних ситуацій, 
проблемних завдань, проблемних питань, 
вміти загострювати ці протиріччя і про-
блемні ситуації в процесі втілення методів 
проблемного навчання є одним зі складних 
професійно-педагогічних завдань.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА 
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кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті проаналізовано видавничу діяльність Н.Я. Григоріїва – видатного українського педагога, 
історика та громадського діяча. Охарактеризовано особистий внесок і діяльність педагога на ниві укра-
їнізації освітнього процесу. Проаналізовано інтелектуальну спадщину Н.Я. Григоріїва та її роль у про-
цесі національного відродження Наддніпрянщини початку ХХ ст.

Ключові слова: Н.Я. Григоріїв, просвіта, видавнича діяльність, українізація освітнього процесу, 
УНР.

В статье проанализировано издательскую деятельность Н.Я. Григорьева – выдающегося украинско-
го педагога, историка и общественного деятеля. Охарактеризованы личный вклад и деятельность педа-
гога на ниве украинизации образовательного процесса. Проанализированы интеллектуальное наследие 
Н.Я. Григорьева и ее роль в процессе национального возрождения Надднепрянщины начала ХХ в.

Ключевые слова: Н.Я. Григорьев, просветительство, издательская деятельность, украинизация 
образовательного процесса, УНР.

Morgay L.A. PUBLISHING ACTIVITY OF NIKIFOR YAKOVLEVICH GRIGORIEV’S  
AS A WAY TO ENLIGHTENMENT

The issue of creating school textbooks and books in different historical periods was decided differently. At 
the beginning of the twentieth century it was quite acute. The Ukrainian language was under constant harassment 
and prohibition. The school was devoid of any national features, because the training was conducted mostly in 
Russian. Textbooks and methodological support were not oriented to the Ukrainian people, and all this contra-
dicted the natural and mental needs of students. The study did not take into account the cultural achievements and 
historical traditions of the Ukrainian people, all of which hindered the intellect of the Ukrainian nation.

N. Grigoriev was aware that the creation of textbooks and books is the only way to spread literacy among 
the population. Therefore, the creation of books and textbooks in the Ukrainian language became an important 
task of the teacher. “It is the writing of works about the Ukrainian people, their history, life, and life – this is 
the most effective method in the development of mental skills of students”, – stated N. Grigoriev.

N. Grigoyev’s publishing pedagogical heritage is about 50 works, in which pedagogical, moral-ethical, so-
ciological, and historical questions are violated. All of them were aimed at developing the national conscious-
ness of the Ukrainian people, spreading the ideas of enlightenment, science among the general population.

In addition, N. Grigoriev had about 90 journalistic articles published in Ukrainian and foreign periodicals 
such as: “Labor Ukraine”, “Light”, “Lighthouse”, “Free Union”, “New Ukraine”, “Ukrainian correspond-
ence”, “People’s Will”, “Ukrainian Voice”, “Bulletin of the Ukrainian National Congress”, “Podilsky News”, 
“Stake”. Before printing, the teacher presented articles under the pseudonyms of Grigory Nash, G. Nash, the 
Teacher, the Enlightener.

Key words: N.Y. Grigoriev, education, publishing activity, Ukrainianization of educational process, UNR.

Постановка проблеми. Питання ство-
рення шкільних підручників і книг у різні іс-
торичні періоди вирішувалося по-різному. 
На початку ХХ ст. воно постало досить го-
стро. Українська мова зазнавала постійних 
утисків і заборон. Школа була позбавлена 
будь-яких національних особливостей, бо 
навчання проводилось здебільшого ро-
сійською мовою. Підручники та методичне 
забезпечення не були орієнтовані на укра-
їнський народ, а все це суперечило природ-
ним і розумовим потребам учнів. У навчанні 
не були враховані культурні здобутки та іс-
торичні традиції українського народу – усе 
це гальмувало інтелект української нації.

Н. Григоріїв усвідомлював, що створення 
підручників і книг – це єдиний спосіб поши-

рення грамотності серед населення. Тому 
створення книг і підручників українською 
мовою стало важливим завданням педаго-
га. «Саме написання праць про український 
народ, його історію, життя, побут – це 
найефективніший метод у плані розвитку 
розумових здібностей учнів», – стверджу-
вав Н. Григоріїв [5, с. 27].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. До когорти провідних науковців, які 
займалися вивченням діяльності Н. Григо-
ріїва, належать В. Мисан, Л. Пироженко,  
О. Сухомлинська, О. Сухобокова, Т. Бевз, 
Т. Бондаренко, які у своїх працях дають до-
сить високу оцінку його доробку.

Постановка завдання. Першою такою 
працею, яка була написана Н. Григоріївим 
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у 1911 р., є книга «Мораль (природа, зміст, 
історія та норми її)». На її сторінках педа-
гог розповідає про природу моралі, її зміст, 
межі моральної діяльності, про виявлення 
моралі, совісті, чесності, людяності, історію 
формування суспільної моралі та норми 
її в сучасному суспільстві. Метою праці є 
з’ясування меж моралі суспільства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Автор наводить приклад, як саме 
моральні якості людини виявляються через 
такі категорії, як почуття та розсуд. Педагог 
наводить приклади із життя, аналізує мо-
ральні якості людських взаємовідносин. Усі 
висновки, які робить у своїй праці педагог, 
підтверджуються статистичними даними. 
Саме праця «Мораль» була першою книгою 
Н. Григоріїва, написаною українською мо-
вою, зрозумілою для народу та молоді. Для 
педагога українська мова – це перший і най-
головніший елемент національної освіти.

Автор робить висновки, що «мораль – це 
вдача людини, яка складається з внутріш-
нього почуття та здорового глузду. Мораль-
ність усякого вчинку, бажання чи поривання 
залежить від тих моментів, які спричиняють 
його» [5, с. 28].

Варто зазначити, що виклад тексту до-
ступний, друком праця вийшла в 1912 р. в 
Санкт-Петербурзі, обсягом у 191 сторінку.

Значна кількість праць Н. Григоріїва була 
присвячена історичним питанням і власній 
авторській методиці викладання історії в 
школі, зокрема такі: «Про навчання дітей 
рідної історії» (1917 р.), «Історія України в на-
родних думах та піснях» (1918 р.), «Поділля: 
географічно-історичний нарис» (1919 р.),  
«Історія України, виложена народними ду-
мами та піснями» (1919 р.), «Історія Укра-
їнського народу. Підручник для початкових 
шкіл та перших класів гімназії» (1919 р.), 
«Всесвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ» 
(1920 р.) та інші.

Зокрема, у 1917 р. Н. Григоріїв написав 
працю «Про навчання дітей рідної історії», 
у якій описав власну методику викладання 
історії України. Праця була чітко структуро-
вана та мала дві частини: загальні відомо-
сті про історію та перший обсяг відомостей 
про історію, кожна з яких становила окре-
му цілісну частину з історії України. Метою 
праці було навчити дітей рідної історії.

Будучи палким прихильником усього 
українського та патріотом своєї країни,  
Н. Григоріїв розумів, що кожен українець 
повинен знати історію предків, їхні героїчні 
подвиги та поразки та усвідомлювати роль 
рідного народу у світовій історії. Бо той, 
хто не знає свого історичного минулого, на 
думку педагога, не зможе самореалізува-
тися як особистість. Тому вивчення історії 

повинно стати загальнообов’язковим і роз-
починатись із молодших класів.

Обґрунтовуючи своє власне бачення ви-
кладу історичного матеріалу в першій ча-
стині, Н. Григоріїв зазначав: «… Навчан-
ня дітей рідної історії є першим ступенем 
національного усвідомлювання» [6, с. 2]. 
Незважаючи на незначний обсяг (всього  
38 сторінок), праця методично цінна.

У статті «Педагогічний портрет у номері: 
Ничипір Григоріїв» (2005 р.) Л. Пироженко 
досить ґрунтовно охарактеризувала працю 
«Про навчання дітей рідної історії». Науко-
вець зазначає, що «Н. Григоріїв знайшов і 
виклав власний підхід до початкового нав-
чання дітей рідної історії. Що ж до історії, 
то ці способи необхідно самим вигадати 
й обміркувати» [12, с. 93]. Аналізуючи ме-
тоди та прийоми навчання історії в школі, 
Н. Григоріїв зауважує відсутність якісних 
підручників, а ті, що є, на його думку, «…
ні змістом, ні мовою, ні способом викла-
ду не відповідають своєму призначенню»; 
вказує на низький рівень викладання, коли 
«вчитель розказує, а діти мусять вислуха-
ти, запримітити, а потім ще й підзубрити»  
[12, с. 94].

Дослідник В. Мисан у своїй праці «Тран-
сформація змісту шкільної історичної про-
педевтики, або манкуртизм наступає» у 
своїй праці 2014 р., цитуючи Н. Григоріїва, 
зазначає: «Людина лише тоді стає актив-
ним, не мертвим членом нації, коли доско-
нало знає, хто вона й з якого вона роду, 
коли дійсно знає свій народ, знає його іс-
торичну долю, його колію в історичному 
житті, його природжену національну вдачу, 
здібності, хист, одним словом, знає й ви-
разно відчуває ті прикмети, що вирізняють 
його як окрему націю; коли знає, що в того 
народу є вічно цінного, характерного і що 
тимчасового, поверхневого; коли розуміє, 
чому саме цей народ має такі-то риси наці-
онального обличчя, а не інакші; коли безпо-
середньо не тільки відчуває всіма фібрами 
душі, але й впевнено, щохвилини розуміє 
свою органічно-психологічну належність до 
такої-то нації, а не до іншої. Виразно й гли-
боко відчувати належність до певної нації 
має спромогу лише той, хто змалку зрісся 
з нацією, хто змалку звик дивитися на рідну 
націю, як на щось міцне, віковічне, законо-
мірне, що з давніх-давен і за всяких умов 
існувало, існує й буде існувати…» [10].

У 1918 р. Н. Григоріїв підготував ще 
одну працю «Історія України в народних 
думах та піснях». Структурно вона містить 
передумову, вісім розділів, що охоплюють 
історичний період, починаючи з часів до-
історичної та княжої доби та закінчуючи пе-
ріодом чумацтва. Праця, обсягом 176 сто-
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рінок, являє собою своєрідну хрестоматію 
з історії України, де історію складає сам 
народ. Н. Григоріїв використав велику кіль-
кість фольклорного матеріалу. Висвітлення 
історичних подій педагог доповнював ури-
вками з народних дум і пісень на підтвер-
дження своєї думки, а інколи застосовував 
як історичне джерело, що робило матері-
ал цікавим і насиченим. «Українська душа» 
досить широко висвітлена в праці [15]. За 
Л. Пироженко, словами дум та пісень ви-
світлює події минулого, дає оцінку історич-
ним явищам у хронологічній послідовності. 
Також у праці вміщені тексти українських 
історичних пісень і дум відповідно до кож-
ного з періодів історії.

Метою праці є висвітлення історії Укра-
їни для кращого сприйняття матеріалу уч-
нями за допомогою народних дум і пісень.

«Історія України» була поділена на неве-
личкі частини, кожна з яких розпочинала-
ся з короткої характеристики проблеми чи 
історичного факту, передумов тої чи іншої 
події. Крок за кроком автор характеризує 
історію козацтва, починаючи з ХIV ст. «Тут 
і походження козацтва, і утворення Січі, і 
звичаї та традиції запорожців, і славні по-
ходи козаків, і ватажки козацькі – улюблен-
ці народу, – зауважує Л. Пироженко у статті 
«Н.Я. Григоріїв – автор навчальних книг з 
історії України» [11, с. 5].

Н. Григоріїв у своїй праці розкриває 
такі періоди: «Часи історичної та княжої 
доби», «Козаччина», «Хмельниччина», «Ру-
їна», «Скасування Січі та козацтва», «Ре-
крутчина», «Панщина та її скасування». Ви-
користовуючи такий підручник на уроках, 
діти зможуть відчути національну гордість, 
виявити повагу до минулого. Н. Григоріїв 
зазначав, що підручник «виховає смак до 
прекрасного, розвине естетичне почуття, 
допоможе виробити в них чисту, літератур-
ну мову. Художніми оповіданнями можна 
і потрібно користуватися, як підбадьорю-
ючим матеріалом, але задля серйозного 
розвитку національної свідомості потрібні 
пошуки інших стежок» [3, с. 7].

Отже, працю Н. Григоріїва «Історія Укра-
їни, виложена народними думами та пісня-
ми» можна використовувати в навчальному 
процесі під час вивчення історії України 
ХVI–ХVII ст.

Праця була доповнена та перевидана в 
Києві у 1993 р. Головний редактор видан-
ня Андрій Демиденко, академік, професор, 
лауреат міжнародних премій, так його ха-
рактеризує: «Це видання не має в сучас-
ному українському книгодрукуванні ана-
логів як за своєю побудовою, унікальним 
художнім оформленням, так і за зібраним 
у ньому безцінним – на вагу духовного зо-

лота! – історичним матеріалом. Карби ге-
роїко-драматичної долі нашого українсько-
го народу тут постають крізь чесний голос 
невмирущої народної пісні, крізь відкриту 
душу правічної народної думки – саме в 
них найоб’єктивніше оживає історія Украї-
ни. І все це самобутньо й органічно поєд-
нується з історичними розвідками Никифо-
ра Григоріїва – активного громадського й 
політичного діяча, члена Центральної Ради, 
міністра освіти в уряді Української Народ-
ної Республіки, пізніше – керівника україн-
ського відділення радіостанції «Голос Аме-
рики» [3, с. 4].

У 1907 р. Н. Григоріїв починає працю-
вати вчителем у школі, викладаючи історію 
та географію у м. Кам’янець-Подільсько-
му, багато працює над науково-методич-
ним забезпеченням навчально-виховного 
процесу. Наприклад, у 1919 р. Н. Григоріїв 
пише науково-педагогічну працю під наз-
вою «Поділля: географічно-історичний на-
рис» [1], метою якої був комплексний ана-
ліз опису Подільського краю.

Книга невелика за обсягом (85 сто-
рінок), була написана ще до Першої світо-
вої війни. Автор описує простір, поверхню, 
природу, ґрунт, ріки, зайнятість населення, 
історію Поділля, фабрично-заводську про-
мисловість, дає історичний огляд Поділля 
та визначних місць регіону.

Переклад книги здійснено у 2003 р. за 
ініціативи О. Сухобокової, яка написала 
вступну статтю до неї. Дослідник виділяє 
особливості та позитивні риси цієї праці та 
зазначає, що «… педагог один із перших, 
хто розглядає історію Поділля не відокрем-
лено, а на тлі всієї України, у нерозривному 
зв’язку з нею. Регіональний підхід Н. Гри-
горіїв досить вдало поєднав із більш масш-
табним історичним баченням» [8, с. 14].

«Унікальність праці «Поділля…» в тому, 
що в ній було вперше висвітлено весь 
комплекс поділлєзнавства в просторі, часі 
та всіх галузях краєзнавства», – вказує ві-
домий подільський краєзнавець Л. Бажа-
нов [8, с. 14–15].

У 1919 р. у Києві виходить перший під-
ручник Н. Григоріїва «Історія Українського 
народу. Підручник для початкових шкіл та 
перших класів гімназії», який, на думку О. Су- 
хомлинської, став «неординарним явищем 
в історії української школи». Підручник 
вийшов під псевдонімом «Григоріїв Наш». 
Книга мала досить великий обсяг (337 сто-
рінок) і призначалася для вищих початкових 
шкіл і перших класів гімназії [16, с. 255].

У підручнику простежується чітка, хроно-
логічно зважена структура. Автор поділив 
історичний процес в Україні на 12 періодів 
і виклав у 167 коротких параграфах, подав 
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опис періодів історії, починаючи з княжих 
часів та закінчуючи російською революці-
єю, також педагог не забув про освіту, від-
криття шкіл, вищих навчальних закладів та 
українське письменство. У праці не було 
малюнків, карт. Метою підручника було ви-
світлення історії українського народу для 
початкових шкіл і перших класів гімназії.

У межах першого періоду під назвою 
«Докняжі часи» в книзі висвітлено старо-
давнє життя слов’ян – побут, звичаї, об-
ряди. Педагог розповідає: «Жили слов’яни 
просто, грамоти не знали й хазяйнува-
ти добре не вміли. Займалися переважно 
бджільництвом, хліборобством, торгівлею, 
поклонялися богам, не забували про мо-
литву. Цікаво у слов’ян проходили різні 
свята, такі як коляда, масниця, веснянки, 
купайло» [4, с. 5–7].

Далі педагог описує стан освіти та по-
ширення культури після Хрещення Русі 
Володимиром у 988 р.: «Князь Володимир 
після того, як одружився з грецькою царів-
ною та вихристився, багато в чому змінив-
ся. Освічені люди та священики, що прибу-
ли із Греції, давали йому чимало розумних 
порад. Володимир запросив з Греції свя-
щеників, учителів, майстрів, митців та ін-
ших розумних освічених людей. Священики 
навчили віри та доброчинного християн-
ського життя, а вчителі вчили грамот. Во-
лодимир звелів брати дітей до школи. 
Майстри будували церкви, гарні хати для 
простого люду та пишні будинки для кня-
зів та бояр. Митці (малярі, золотарі та інші) 
прикрашали ті будівлі чудовими образами, 
малюнками, позолотою. Від греків русини 
навчились віри, грамоти, майстерності й 
ставали більш освіченими, навчились розу-
міти всяку правду та красу, тобто ставали 
культурнішими людьми» [4, с. 37].

«Відбулося значне відродження осві-
ти також за князівства Ярослава Мудро-
го. Зокрема, створювалися перші школи 
при церквах і монастирях. Дітей навчали 
письма, читання, церковного співу, етич-
них норм та правил у суспільстві. Спочатку 
освіту отримували «діти кращих» людей, а 
згодом навчатися починали і діти «чорних» 
людей. Згодом Янка – онука Ярослава Му-
дрого – заснувала першу школу для дівчат 
при Андріївському монастирі» [4, с. 43].

Про мовне питання, а саме про осві-
ту рідною мовою, про ворогів української 
мови та боротьбу за мову в школах Н. Гри-
горіїв описав у розділі «Початки національ-
ного відродження (1780 р.)». Перебування 
українського народу під Австро-Угорською 
імперією, діяльність австрійського цісаря 
Йосипа ІІ описується так: «Йосип ІІ зробив 
трохи добра для бідного, трудящого люду. 

Він обмежив владу поміщиків і подарував 
усім народам право заводити школи для 
селян та міщан і вищі школи для духовен-
ства, а по тих школах дозволив учитись 
своєю рідною мовою. Це була велика ко-
ристь для всіх, адже наука рідною мовою 
найшвидше та найефективніше розвиває 
людський розум та робить народ грамот-
нішим» [4, с. 280]. «Через деякий час у 
Львові було закладено семінарію, де нав-
чання відбувалося українською мовою.  
У 1784 р. був відкритий університет, деякі 
предмети викладалися українською мовою. 
При університеті був створений ліцей для 
підготовки українців до університету. Так 
навчання українською мовою потихеньку 
єднало народ в єдиний національний гурт»  
[4, с. 282].

Автор висвітлив початок нового укра-
їнського письменства: «Хоча російський 
уряд забороняв друкувати книжки україн-
ською мовою, проте українці, що прихили-
лись до свого народу, не вгавали писати 
по-своєму. Від заборони українського дру-
ку й науки вимерла тільки стара, книжна 
слов’яно-українська мова. Народна ж мова, 
навпаки, зміцніла в письменстві. Охочі пи-
сати не мали друкованих зразків мови й 
відшукували їх у народі, пристосовувались 
до того, як говорив народ. Через те вони 
писали мовою живою й чистішою, ніж була 
стара книжка українська мова» [4, с. 293]. 
Саме українське слово – мова, пісня, пере-
кази про минуле – завжди об’єднувало різ-
ні верстви громадянства, зміцнювало націю 
та допомагало культурному відродженню.

У своїй книзі Н. Григоріїв не обійшов 
увагою літературознавства. Наприклад, у 
розділі «Нове українське письменство» пе-
дагог описав «Енеїду» – першу книгу, на-
писану Іваном Котляревським чистою укра-
їнською мовою у 1798 р. та надруковану в 
Полтаві. За словами педагога, «в ній було 
вміщено силу цінного історичного матеріа-
лу. З-поміж веселих жартів і глузувань ви-
разно були описані постаті «вічної пам’яті 
гетьманщини». Після «Енеїди» І. Котлярев-
ський написав такі п’єси, як «Наталка-Пол-
тавка» та «Москаль-чарівник». У них він 
описував життя українського селянства та 
висміював змагання обмосковитих україн-
ців. Саме І. Котляревського названо бать-
ком нового українського письменства: його 
твори поклали початок нового українського 
письменства» [4, с. 295]. Після І. Котлярев-
ського чимало письменників стали писати 
українською народною мовою про життя 
українського народу. Саме нове україн-
ське письменство взяло під свій контроль 
людські права кріпака-селянина та всяко-
го іншого бідного люду. Українська нація 
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в ті часи складалася майже з селянства. 
Оборона прав селянства та бідноти була й 
обороною національних прав українського 
народу [4, с. 295].

Книга «Історія Українського народу» 
Н. Григоріїва подає інформацію про генія 
України – Тараса Григоровича Шевченка. 
Тут описані біографічні відомості про по-
ета: викуп на волю (1838 р.), написання 
«Кобзаря» (1840 р.), участь у Кирило-Ме-
фодіївському братстві (1846 р.), заслання 
(1847 р.) та смерть поета (1861 р.). Усе 
своє життя Т. Г. Шевченко боровся проти 
московського панування. Йому не раз ра-
дили писати вірші «по-московськи», але ге-
ній любив свій народ, свій край, своє рідне 
слово й дорожив ним та інших до того при-
вчав. Т.Г. Шевченко разом зі своїми одно-
думцями із братства П. Кулішем, І. Котля-
ревським, В. Білозерським боролися, щоб 
усі були рівні, щоб була скрізь воля слова й 
совісті, щоб народ мав високу освіту, щоб 
кожен слов’янський народ складав із себе 
окрему республіку, а всі вони, щоб спілку-
вались в одну державу, якою б правував 
спільний Слов’янський Собор, обраний від 
усіх слов’янських народів [4, с. 308].

На завершення праці Н. Григоріїв опи-
сав політику Олександра ІІІ: «Щоб обдури-
ти громадянство, яке рвалося до науки й 
освіти, Олександр ІІІ заводив скрізь цер-
ковні школи. По тих школах наполягали на 
релігію та вихваляння московського уряду, 
справжньої ж науки, придатної до життя, 
було дуже мало. Того цареві й панству тіль-
ки й треба було. Зверху здавалось нібито 
цар дбає про народну освіту, а справді тої 
освіти було про людське око» [4, с. 321].

Працю Н. Григоріїва «Історія Українсько-
го народу. Підручник для початкових шкіл 
та перших класів гімназії» (1919 р.) можна 
використовувати не тільки для вивчення іс-
торії у школі, але й у вищому навчальному 
закладі на історичних і політологічних фа-
культетах.

Через рік (1920 р.) в Кам’янець-Поділь-
ському Н. Григоріїв опублікував наступний 
свій підручник – «Всесвітня історія. Ч. 1. 
Стародавній світ». Автор зазначає: «Ба-
жаючи якнайшвидше задовольнити пекучу 
потребу нашої школи в підручниках зі всес-
вітньої історії, взявся я за складання цього 
підручника. Однак працювати довелося в 
надзвичайно тяжких умовах під час приму-
сової подорожі в вагонах залізниці. Матері-
алу дуже бракувало, тому довелося більше 
як слід покладатися на власну пам’ять та 
педагогічний досвід. Освітлення як окремих 
подій та явищ і всього ходу історії зробле-
но мною цілком об’єктивно на підставі ос-
танніх здобутків історичної науки» [2, с. 2].  

Укладаючи працю, педагог за мету по-
ставив висвітлення історії Стародавнього  
світу.

З 1920 р. Н. Григоріїв перебував в емі-
грації в Чехословаччині, а в 1921 р. пере-
їхав у Чехію. Там педагог продовжує пи-
сати свої праці виключно про український 
народ, багато з яких друкувалися як окремі 
книги та брошури значними накладами на 
політичні та соціологічні теми.

Зокрема, серед політичних праць, напи-
саних педагогом, – «Фатальна помилка ре-
волюції» (1921 р.), «Народна влада на Укра-
їні» (1920 р.), «Громадське господарство» 
(1923 р.), «Визволення всіх трудящих» 
(1923 р.), «Етика і соціалізм» (1923 р.), Ко-
ротка історія земель Чехословацької Рес-
публіки (1923 р.), «Партія всіх працюючих» 
(1923 р.), «Революція і після неї» (1923 р.), 
«Способи заведення соціалістичного ладу» 
(1923 р), «Соціалізм, хамство і правовий 
лад» (1923 р.) та інші. Всі вони видрукувані 
у Празі.

Соціологічні теми поет порушує в таких 
працях: «Якої республіки треба бідним лю-
дям?» (1917 р.), «З часів революції й бороть-
би за самостійну Україну» (1921 р.), «Під-
стави української національно-державної 
політики» (1923 р.), «Українська боротьба 
за державу в роках 1917–1920. Чому укра-
їнці не вдержали своєї влади?» (1934 р.),  
«Джерелознавство» (1936 р.), «Причи-
ни міжнародного напруження» (1937 р.), 
«Спогади «руїнника» про те, як ми руйну-
вали тюрму народів, а як будували свою 
хату»(1937 р.), «Весна української рево-
люції» (1938 р.), «Соціалізм і національна 
справа» (1938 р.), «Основи націознання» 
(1940 р.), «Українська національна вдача» 
(1941 р.).

Праця Н. Григоріїва «Якої республіки тре-
ба бідним людям?» була написана в 1917 р. 
і відрізняється від попередніх тим, що в її 
основі переважно не морально-етичні заса-
ди, а політичні. У роботі педагог дає визна-
чення поняттю «закон». «Закон – це ґрунт 
державного життя. Закон – це дишло, куди 
поверни, туди й вийшло. Хто закон у руках 
має, той собі його на добре повертає. Хто 
закон складає, той і про себе не забуває і 
завжди складе його так, щоб він був йому 
на добро. Всім людям добре живеться тіль-
ки по тих державах, де закони добрі», – 
стверджував Н. Григоріїв [1]. Педагог роз-
мірковує, якої республіки потребує бідний 
український народ: демократично-центра-
лістичної чи демократично-федеративної 
(федеральної), зазначаючи, що найкращі 
у світі держави – Швейцарія та Америка – 
то є демократично-федеративні республіки 
[1]. Педагог зробив висновок, що на тому 
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етапі розвитку українського суспільства 
найкращою формою республіки для бідних 
людей була б демократично-федеративна 
(федеральна) республіка.

Однією з найбільш відомих праць, напи-
саних педагогом у 1937 р., є праця «Спо-
гади «руїнника» про те, як ми руйнували 
тюрму народів, а як будували свою хату». 
Праця має обсяг 262 сторінки, вийшла 
друком у Львові в 1938 р. Н. Григоріїв ви-
світлив увесь спектр революційних подій 
1917–1921 рр. та 20 років після революції.

Мета цієї праці – подати підростаючому 
поколінню для початкового ознайомлення 
нарис історії української держави у 1917–
1921 рр.

Даючи оцінку революційним подіям,  
Н. Григоріїв зазначає: «Революція не була 
привілеєм одних і не перешкоджала нікому 
стати в проводі, хто для цього мав сили і 
бажання. Давала змогу всім «вождям» по-
казати себе з усіх боків. Потрібно не кри-
тикувати, не бити всіх і вся, а тільки знайти 
в собі мужність і мудрість для переосмис-
лення подій минулого для прийдешнього 
покоління» [7, с.  258].

Працю Н. Григоріїва «Спогади «руїнни-
ка» про те, як ми руйнували тюрму народів, 
а як будували свою хату» (1937 р.) можна 
сміливо використовувати вчителям історії 
як додатковий матеріал для учнів.

Отже, видавнича педагогічна спадщина 
Н. Григоріїва становить близько 50 праць, у 
яких порушено педагогічні, морально-етич-
ні, соціологічні, історичні питання. Всі вони 
були спрямовані на розвиток національної 
свідомості українського народу, поширен-
ня ідей просвітництва, науки серед широ-
ких верств населення.

Крім того, Н. Григоріїв мав близько 90 
публіцистичних статей, які друкувалися в 
українських і зарубіжних періодичних ви-
даннях, таких як «Трудова Україна», «Світ-
ло», «Маяк», «Вільна спілка», «Нова Украї-
на», «Українська кореспонденція», «Народна 
воля», «Український голос», «Вісник Україн-
ського Національного Конгресу», «Подоль-
ские известия», «Ставка». До друку педагог 
подавав статті під псевдонімами Григоріїв 
Наш, Г. Наш, Педагог, Просвітник.

Під керівництвом Н. Григоріїва 10 люто-
го 1922 р. був заснований часопис «Нова 
Україна», який став одним із провідних 
українських періодичних видань Чехосло-
ваччини та одним із головних часописів всі-
єї української політичної еміграції в Європі 
1920-х рр. [14]. Педагог багато працював 
для налагодженням видання часопису. Як 
голова видавничого товариства, він займав-
ся вирішенням фінансово-господарських 
та адміністративних проблем. При цьому 

намагався діяти в інтересах читачів, зокре-
ма молоді. У 1925 р. Н. Григоріїв доручив 
продавати журнал студентам за третину від 
його реальної вартості. Товариство вида-
вало чимало художньої, публіцистичної та 
науково-популярної літератури – твори ав-
торів часопису, зокрема й самого Н. Григо-
ріїва. Педагог написав понад 50 статей для 
часопису протягом 1922–1927 рр. У 1927 р.  
педагог стає головним редактором часопи-
су. Видання часопису «Нова Україна» при-
пинилося у 1928 р. [13, с. 126–127].

Н. Григоріїв багато зробив для популяри-
зації знань з історії України, зокрема, укра-
їнський щомісячник у Празі «Нова Україна» 
у 1925–1926 рр. редагував саме Н. Григо-
ріїв та обстоював ідею національно-дер-
жавної незалежності України, про що свід-
чили праці педагога «Підстави української 
національно-державної політики» (1923 р.), 
«Українська боротьба за державу в роках 
1917–1920. Чому українці не вдержали сво-
єї держави?» (1934 р.) [9 , с. 275].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, проаналізувавши зміст праць і підруч-
ників Н. Григоріїва, ми з упевненістю ствер-
джуємо, що його внесок у розвиток педагогі-
ки був неоціненний. На шпальтах провідного 
видання в Чехословаччині «Нова Україна» 
педагог друкував статті різного спрямування. 
Насамперед, статті, присвячені українсько-
му питанню – мови, школи, території, наці-
ональної самобутності, незалежності. Тоді 
така інформація піддавалася жорсткій цензу-
рі, і тому не всі праці, книги, статті Н. Григо-
ріїва могли читати на Батьківщині, але після 
проголошення незалежності України велика 
кількість праць педагога стала доступною 
завдяки провідним науковцям країни.
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Болонський процес, який розпочав численні структурні реформи в європейських вищих навчаль-
них закладах, також спричинив значні зміни в національній системі забезпечення якості вищої освіти 
Франції. Стаття присвячена розвитку внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості у Франції 
та визначенню їх сильних та слабких сторін. У статті автор також здійснює аналіз діяльності агенцій, 
що забезпечують контроль та оцінювання якості освіти у Франції, а саме: Національного комітету з 
оцінки державних наукових, культурних та професійних установ, Агентства з оцінки наукових дослі-
джень та вищої освіти, Вищої ради з оцінки наукових досліджень та вищої освіти, в компетенцію яких 
входить контроль за діяльністю університетів, науково-дослідницьких підрозділів, освітніх програм та 
ступенів. 

Ключові слова: забезпечення якості, вища освіта, внутрішнє забезпечення якості, зовнішнє забез-
печення якості.

Болонский процесс, который начал многочисленные структурные реформы в европейских высших 
учебных заведениях, также вызвал значительные изменения в национальной системе обеспечения 
качества высшего образования Франции. Статья посвящена развитию внутренней и внешней систем 
обеспечения качества во Франции и определению их сильных и слабых сторон. В статье автор также 
осуществляет анализ деятельности агентств, обеспечивающих контроль и оценку качества образования 
во Франции, а именно: Национального комитета по оценке государственных научных, культурных и 
профессиональных учреждений, Агентства по оценке научных исследований и высшего образования, 
Высшего совета по оценке научных исследований и высшего образования, в компетенцию которых 
входит контроль за деятельностью университетов, научно-исследовательских подразделений, образо-
вательных программ и степеней.

Ключевые слова: обеспечение качества, высшее образование, внутреннее обеспечение качества, 
внешнее обеспечение качества.

Silivanova I.M. INTERNAL AND EXTERNAL EVALUATION OF FRENCH UNIVERSITIES
Bologna process, which launched numerous structural reforms in higher education in France, also induced 

significant quality assurance changes in its higher education institutions. The French educational quality assur-
ance system has undergone many different transformations over the last decade.

The article analyses the evolution of the internal and external evaluation and institutions in charge of evalu-
ating (The National Committee for the evaluation of public institutions of a scientific, cultural and professional 
nature; The Evaluation Agency for Research and Higher Education; The High Council for Evaluation of Re-
search and Higher Education) in France over the last few decades. The author provides a detailed look of the 
internal and external quality assurance identifying their strengths and weaknesses.

Considering the debates about internal and external quality control, it is evident that both government and 
higher education institutions recognize importance of these assessments. Internal and external evaluations 
have their varied uses. On the one hand, external evaluation continues to be the key means of quality assurance 
in France as it is the main source of independent evaluation of institutions, research units, higher education 
programs and degrees. On the other hand, internal evaluation carried out by the educational institution is 
implemented with the intention to teach universities not to conceal their shortcomings, but to promote their 
elimination by recognition.

Key words: quality assurance, higher education, internal quality assurance, external quality assurance.

Problem statement. In the context of the 
continued growth and diversification of high-
er education systems, the European Union 
countries are concerned about the independ-
ent quality control in higher education. In the 
recent years the advantages and disadvan-
tages of the internal and external evaluation of 
higher education institutions is one of the key 
issues among the OECD member countries. 
France is no exception to other EU countries 

started to implement changes to quality as-
surance procedures since the launch of the 
Bologna process in 1999 [6, p. 31].

Analysis of recent research works and 
publications. The French educational qual-
ity assurance system has undergone many 
different transformations over the last dec-
ade. The development and continuous im-
provement of quality assurance system has 
attracted attention of different French and 
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international researchers. While academics 
Marie-Franзoise Fave-Bonnet and Kathia E. 
Serrano-Velarde concentrated their efforts 
on the development of assessment system 
in European universities, French research-
ers Jean Yves Merindol, Thierry Chevaillier, 
Jean-Luc Petitjean, Jean-Francis Ory, Thierry 
Cфme and Saeed Paivandi analyzed history 
and policy of the evaluation in French high-
er education. Several national reports on the 
topic of quality assurance and Handbook of 
Standards for Quality Management in French 
Higher Education Institutions were also pub-
lished over the last few years.

The aim of the article. Evaluation is an 
indispensable component of the education 
process. But today there is some disharmony 
in the use of internal and external evaluation 
in French universities. The main objective of 
the article is to analyse the evolution of the 
internal and external evaluation and agencies 
in charge of evaluating in France over the last 
few decades.

Presentation of the core material. The 
French Government began efforts to assure 
the quality of education (mainly external eval-
uation) with the creation of The National Com-
mittee for the evaluation of public institutions 
of scientific, cultural or professional nature 
(CNE) in 1984. The Committee reported di-
rectly to the President of France, produced 
public reports, but this evaluation was discon-
nected from the process of budget allocation 
by the Ministry [1, p.133]. Between 1986 and 
2000 the National Committee for the evalua-
tion assessed all French universities and about 
thirty schools. Since 2000, the CNE organized 
its evaluations in accordance with a schedule 
harmonized with a contractualisation plan of 
the Ministry of Higher Education. The Nation-
al Evaluation Committee had an international 
character and a proven European dimension, 
on the one hand, by the presence of foreign 
experts in evaluation committees and, on the 
other hand, by its active participation in Euro-
pean cooperation, notably by its involvement 
in ENQA (The European Association for Qual-
ity Assurance in Higher Education) [3, p. 6]. 

In compliance with the Bologna declara-
tion, in 2002 the government of France intro-
duced the new university diploma structure, 
and consequently, in 2006-2007 adopted two 
laws, namely the Act on research and the Act 
on the Liberties and Responsibilities of the 
University with the aim to implement standards 
and recommendations for quality assurance 
in higher education. In order to achieve high 
standards in education in 2006 the decision 
was made to replace The National Committee 
for the evaluation with The Evaluation Agency 
for Research and Higher Education (AERES) 

[6, p. 31]. The AERES responsibilities were 
broadened and combined the functions of the 
National Committee for the Evaluation, the 
National Center for Scientific Research and 
The Scientific, Technical, Pedagogical Mis-
sion [3, p. 11]. So, AERES became in charge 
of the external evaluation of the institutions 
(with the exception of medical and techno-
logical institutes), research units, course pro-
grams and degrees as well as validation of 
the assessment process for the scientific and 
teaching staff. As a result, the evaluation re-
ports were made accessible on the AERES  
website and their indicators were now the 
major criterion in the resource allocation for-
mula for the universities. By its judgment the 
AERES could block or stimulate financing as 
well as signature of the quadrennial contract 
between the university and the state. In con-
sequence, it has become much more impor-
tant for universities to monitor their activities 
and publications, to calculate the number of 
grants received and better analyse the level of 
skills and qualifications needed for students 
to enter the labour market [1, p.134]. 

According to Monica Roxana Macarie-
Florea, research fellow at the University of 
Paris, the replacement of the National Com-
mittee was due to the need to substitute the 
formative assessment by the summative. The 
National Committee for the evaluation saw its 
main task in providing guidance on university 
development strategies, while The Evaluation 
Agency for Research and Higher Education 
was created to measure the performance of 
universities [5, p. 270]. The criteria used by 
the AERES for the external university evalua-
tion were now the number of science papers 
published, the number of defended disserta-
tions and the number of students. However, 
the AERES did not pass judgment about du-
ration of the existence of research unit or its 
academic progress [6, p. 36]. 

The launch of internal quality assessment 
in French universities can be traced back to 
1996. First, the institutions were demanded 
to carry out evaluation of study programs by 
means of student surveys and afterwards to 
assess their strengths and weaknesses and 
develop strategic plans for the next 4 years 
[1, p.132]. In order to help universities to 
succeed in their internal evaluation process-
es, the National Committee for the evaluation 
published Reference book with the guidelines 
in 2003. As it was foreseen by the National 
Committee for the evaluation, self-evaluation 
report was meant to develop the assessment 
culture within the institutions, its presiden-
tial team and services; to form and expand 
the internal understanding of the institution; 
to use the strategic results for the improve-
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ment across the institution [5, p. 5]. Despite 
the fact that self-evaluation was introduced 
on the request of the CNE, only with the help 
of the AERES experts it was proven to be not 
an end in itself, but a means to become more 
efficient. 

From the point of view of French research-
er Victoria Kis, the main drawback of internal 
evaluation is that universities are not interest-
ed in a comprehensive analysis of their prob-
lems as it can negatively affect their funding 
and image. On the contrary, external evalua-
tion in the case of inadequately used criteria 
may not stimulate, but rather hinder the de-
velopment of university. In addition, external 
evaluation involves substantial expenditure, 
which is not always justified, especially if the 
evaluation is carried out at the government’s 
expense [2, p. 14]. We can assume that ideally 
these two methods should complement each 
other, however, according to the Russian sci-
entist Herbert Kels, today in France we can 
observe the shift from evaluation based on 
the principles of centralization to the process 
of self-assessment, directly related to the ed-
ucational institution [10, c. 24].

The High Council for Evaluation of Research 
and Higher Education (HCERES) became the 
successor to the AERES in 2013. The evalua-
tion method adopted by the HCERES is based 
on a self-evaluation work carried out by the 
university and on an external, independent, 
collegial and transparent evaluation conduct-
ed by experts. The newly created Council 
promotes objectivity, fairness and transparen-
cy in monitoring, carries out a more detailed 
analysis of the university courses based not 
only on the university self-assessment report, 
but assessment made by students [4, p.12]. 

Between 2010 and 2015 both the AERES 
and the HCERES went through changes in the 
methodology applied. In 2010 the frequency 
of evaluation was changed from every 4 to 
every 5 years. One year later the self-eval-
uation guide was published and the overall 
grade was replaced by a multi-criteria grade. 
In 2012 institutional evaluation standards were 
reviewed and the number of files requested 
from the institution assessed was lessened. 
In the following years the system of scores 
was eliminated and the standards for evalua-
tion of territorial coordination strategies were 
published [7, p. 26]. 

Taking into account the progressive group-
ing of the universities into the territorial sites 
(university associations and consortia), the 
HCERES implemented external quality assur-
ance procedure to assess various compo-
nents that make up a site. Since 2015 there 
are two different methods that can be used to 
evaluate the site in question after consulting 

with its stakeholders: either “a bottom-up ap-
proach” or “a top-down approach”. In case of 
“a bottom-up approach” application, the eval-
uation of research units (step 1) as well as 
programmes and degrees (step 2) are taken 
into account for the evaluation of institutions 
(step 3). The results from all three previous 
steps are then used in the site policy evalua-
tion (step 4). If the evaluation is performed in 
“a top-down approach”, site policy evaluation 
(step 1) influences the evaluation of research 
units, programmes, degrees (step 2 and 3) 
and feeds into the evaluation of institutions 
(step 4) [7, p. 19].

The website of The High Council for Evalu-
ation of Research and Higher Education also 
updated recommendations for the University 
self-assessment. The recommendations state 
that self-assessment report may be free in 
form on condition that the plan and content 
reflect the activity results of the education-
al institution. A self-evaluation report should 
not exceed 60 pages and provide an objective 
assessment of the university activities. The in-
troduction should include the description of 
environment in which university carries out its 
activities and its history. Development strat-
egy and explanation of how self-assessment 
report helped to identify the development di-
rections should be presented in the conclu-
sion [4, p. 9; 8, p. 9]. It is also expected that 
in 2016-2020 accreditation of curricula, re-
search units and universities by the French 
Ministry of Higher Education will take place 
every five years immediately after HCERES 
assessment of the universities.

Self-assessment by the university of its ac-
tivities, which is the latest trend in higher ed-
ucation, is intended to teach universities not 
to conceal their shortcomings, but to promote 
their elimination by recognition. The executive 
director of The Australian Universities Quality 
Agency David Woodhouse, disagrees with the 
idea that government funding for the univer-
sity should depend on how successful its ac-
tivities are. An additional allocation of a suc-
cessful university would mean that the state 
pays more for the institution that is already 
highly ranked, while the university with low 
academic achievement remains underfund-
ed. Therefore, if the funding does not depend 
on high-quality results, universities will not 
need to falsify their self-assessment reports  
[2, p. 22].

According to Czech researcher Hana Zu-
fanovб, self- and external evaluations can 
be combined to ensure quality in higher ed-
ucation. Self-assessment prepares university 
management for external assessment, which 
gives an overall impression and can be used 
to confirm that university acts in compliance 
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with the educational policy of the state. In-
ternal evaluation gives the possibility to ex-
press the core of a problem, internal relations 
and follow long-term development. However, 
during both internal and external evaluations, 
the evaluators might face a problem of not 
being objective in the choice of methods and 
forms, measures and evaluation criteria. In-
ternal evaluation in any case cannot replace 
external evaluation or vice versa [9, p. 38].

Conclusion. Considering the debates 
about internal and external quality control, it 
is evident that both government and higher 
education institutions recognize usefulness of 
these assessments. There are strengths and 
weaknesses to both external and internal eval-
uations. External evaluation continues to be 
the key means of quality assurance in France 
as it is the main source of independent evalu-
ation of institutions, research units, higher ed-
ucation programs and degrees as well as cri-
terion for contractualisation process between 
the public authority and the university. The 
external evaluation results influence the gov-
ernment budget allocation for the educational 
institutions and they are always made public 
to show the institution’s progress and provide 
some recommendations. As for the internal 
evaluation, quality assurance agencies should 
foster universities to implement the guidelines 
and standards for effective quality assurance, 
encourage them to enhance their statistical 
and analytical capacity and thus increase their 
visibility. 
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СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
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викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

У статті розглянуто ступінь дослідження трудового виховання дітей дошкільного віку та рівень ві-
дображення цього питання у наукових дослідженнях. З’ясовано рух інноваційних напрямів трудового 
виховання дітей дошкільного віку. Виявлено питання для подальшого дослідження цієї проблеми.

Ключові слова: дитина, дошкільне виховання, трудове виховання, праця, система трудового вихо-
вання, дошкільні освітні установи.

В статье рассмотрены степень исследования трудового воспитания детей дошкольного возраста и 
уровень отражения этого вопроса в научных исследованиях. Выяснено движение инновационных на-
правлений трудового воспитания детей дошкольного возраста. Выявлены вопросы для дальнейшего 
исследования данной проблемы.

Ключевые слова: ребенок, дошкольное воспитание, трудовое воспитание, труд, система трудо-
вого воспитания, дошкольные образовательные учреждения. 

Yakovenko V.V. THE DEGREE OF LABOUR CHILDREN EDUCATION RESEARCH IN UKRAINE
The article deals with the degree of research of preschoolers’ labor education and the level of this issue 

reflection in scientific research. The movement of innovative directions of preschoolers’ labor education is 
studied out. The question for further study of this problem is revealed.

Labor education is an important component of children’s education. Scientists note, that labor as an activity is 
irreplaceable for the development of a child. The issue of organization the labor education of the younger genera-
tion in general and children of preschool age in particular is relevant for the present stage of society development. 
Thus, in the domestic science the attention of researchers attracts the problem of the formation of ideas about the 
adults’ professions in senior preschoolers (M. Mashovets, V. Vlasenko, L. Pysotska, L. Artemova, N. Kudikina, 
N. Shkolna); the education of a preschool child in labor (Z. Borisova, G. Belenka, L. Pisotska, V. Semizorova); 
the socialization of a child of preschool age (L. Kaluska, Z. Halo); the educational value of children’s work in 
prechool and family (Z. Borisova, T. Vvedenska, Z. Boltarovich, V. Pavlenschik, T. Ponimanska, L.Terekhova, 
L. Shwayka); the labor education of a child with mental retardation in special educational institutions (V. Bondar, 
I. Bech, B. Pinsky, S. Maksymenko, S. Mirsky, K. Turchinsky, O. Khokhlina, O. Chebotareva, etc.); the forma-
tion of the child’s personality through the organization of labor activity (V. Morzhakova); the labor training of 
the young generation (A. Vichrusch, M. Karelin, V. Kukharsky, D. Smetanin, M. Yaroshenko). The current state 
and the history of the preschool education development in Ukraine are studied by L. Artemova, A. Bogush, N. 
Havrysh, I. Dychkivska, K. Kruty, T. Pantiuk, N. Lysenko, K. Shcherbakova and others.

The purpose of the article is to analyze the degree of the preschoolers’ labor education research and the level 
of reflection of this issue in scientific research; to analyze the theory and practice of children’s labor education 
in the second half of the XX century.

Key words: child, preschool education, labor education, labor, system of labor education, preschool edu-
cational institutions.

Постановка проблеми. Трудове вихо-
вання – важливий компонент виховання ді-
тей. Науковці зазначають, що праця як вид 
діяльності незамінна для розвитку дитини. 
Питання організації трудового виховання 
молодого покоління загалом та дітей до-
шкільного віку зокрема є актуальним для 
сучасного етапу розвитку суспільства. Так, 
у вітчизняній науці увагу дослідників при-
вертають проблеми формування у старших 
дошкільників уявлень про професії дорос-
лих (М. Машовець, В. Власенко, Л. Пісоць-
ка, Л. Артемова, Н. Кудикіна, Н. Школьна); 
виховання дошкільника у праці (З. Бори-
сова, Г. Бєлєнька, Л. Пісоцька, В. Семи-
зорова); соціалізації дитини дошкільного 

віку (Л. Калуська, З. Хало); виховного зна-
чення праці дітей у дитячому садку і сім’ї  
(З. Борисова, Т. Введенська, З. Болтарович,  
В. Павленчик, Т. Поніманська, Л. Терехо-
ва, Л. Швайка); трудового виховання дити-
ни з розумовою відсталістю у спеціальних 
закладах освіти (В. Бондар, І. Бех, Б. Пін-
ський, С. Максименко, С. Мирський, К. Тур-
чинська, О. Хохліна, О. Чеботарьова та ін.); 
формування особистості дитини через ор-
ганізацію трудової діяльності (В. Моржако-
ва); трудової підготовки молодого поколін-
ня (А. Вихрущ, М. Карелін, В. Кухарський, 
Д. Сметанін, М. Ярошенко). Сучасний стан 
та історію розвитку дошкільного вихован-
ня в Україні вивчають Л. Артемова, А. Бо-
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гуш, Н. Гавриш, І. Дичківська, К. Крутій,  
Т. Пантюк, Н. Лисенко, К. Щербакова та ін.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати ступінь дослідження тру-
дового виховання дітей дошкільного віку 
та рівень відображення цього питання у 
наукових дослідженнях. Здійснити аналіз 
теорії трудового виховання дітей у другій 
половині ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Один з основних напрямів у до-
слідженні проблеми, що вивчається, пред-
ставлений дисертаційними дослідженнями 
науковців. У них розглядаються проблеми 
трудового виховання дітей на різних етапах 
розвитку Української держави; визначаєть-
ся зміст підготовки вихователів до органі-
зації трудового виховання дошкільнят.

Варто відзначити цінність дисертацій-
них праць, у яких в історичній ретроспек-
тиві проаналізовано особливості виховання 
працелюбності дітей на заняттях з ручної 
праці, зміст системи трудового виховання 
молоді в педагогічній спадщині А. Мака-
ренка та В. Сухомлинського. 

Так, у дисертаційній праці Т. Єськової 
«Виховання працелюбності дітей дошкіль-
ного віку на заняттях з ручної праці (1917–
1941 рр.)» (2010 р.) [6] виявлено переду-
мови становлення і розвитку дошкільного 
виховання в Україні в період 1917–1941 рр.; 
з’ясовано внесок педагогів досліджуваного 
періоду в розробку проблеми виховання 
працелюбності у дітей дошкільного віку на 
заняттях з ручної праці; узагальнено дос-
від та обґрунтовано основні етапи розвитку 
проблеми, яка вивчається, в досліджуваний 
період; окреслено напрями творчого вико-
ристання педагогічно цінного історичного 
досвіду виховання працелюбності дошкіль-
ників на заняттях з ручної праці в сучасних 
дошкільних закладах України.

У кандидатській дисертації М. Мельни-
чук «Виховання дітей дошкільного віку в 
трудовій діяльності на матеріалі дошкіль-
них закладів України кінця ХІХ – 30-х рр.  
ХХ століття» (1995 р.) проаналізовано вплив 
прогресивних педагогічних ідей і народ-
них традицій виховання в праці на розви-
ток дошкільної справи в Україні; визначено 
суспільно-педагогічні умови створення і ді-
яльності дошкільних закладів в Україні на 
різних етапах їх розвитку й проаналізовано 
виховання дітей у них у процесі трудової 
діяльності; розкрито гуманістичні погляди 
С. Русової на виховання працею дітей до-
шкільного віку; представлено динаміку роз-
витку завдань, змісту, форм і методів вихо-
вання [10].

У дослідженні Н. Носовець «Гуманіс-
тична спрямованість системи трудового 

виховання молоді в педагогічній спадщині  
А.С. Макаренка» (2004 р.) [11] здійснено 
цілісний аналіз змісту, форм, методів тру-
дового виховання молоді в педагогічній 
спадщині А. Макаренка; виявлено основні 
принципи системи трудового виховання  
А. Макаренка та сформульовано її провідні 
гуманістичні ідеї; визначено критерії ефек-
тивності гуманізації сучасного процесу 
трудового виховання учнів з урахуванням 
педагогічних ідей і досвіду А. Макаренка; 
окреслено напрями творчого використання 
основних педагогічних положень організа-
ції системи трудового виховання А. Мака-
ренка для професійної підготовки майбут-
нього вчителя трудового навчання.

Під час аналізу та вивчення науково-пе-
дагогічної літератури із зазначеної про-
блеми було встановлено, що питання тру-
дового навчання та виховання особистості 
вивчались в історичній ретроспективі і та-
кими науковцями, як:  О. Габелко, І. Ста-
шевська, Н. Тарапака, Н. Туренко, З. Хало, 
М. Чернявська. 

Цінною для дослідження є дисертаційна 
робота О. Габелко «Взаємозв’язок розумо-
вого, морального та трудового виховання у 
педагогічній спадщині Джона Локка (1632–
1704 рр.)» (2010 р.) [4], у якій автором 
ґрунтовно проаналізовані теоретико-педа-
гогічні основи взаємозв’язку розумового, 
морального та трудового виховання у пе-
дагогічній спадщині Джона Локка; розкри-
то зміст та шляхи реалізації взаємозв’язку 
морального, розумового, трудового вихо-
вання як компонентів всебічно розвиненої 
особистості у педагогічній спадщині англій-
ського філософа; окреслено перспективи 
використання теоретичних надбань видат-
ного філософа в умовах розбудови україн-
ської національної освіти.

У дослідженні Н. Туренко проаналізо-
вано внесок вітчизняних педагогів другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття у роз-
робку теоретичних засад дошкільного ви-
ховання; обґрунтовано етапи внеску гро-
мадських організацій, приватних осіб та 
асоціацій у розвиток дошкільного виховання 
в досліджуваний період та охарактеризовано 
їх особливості; узагальнено досвід діяльності 
громадських організацій, приватних осіб та 
асоціацій Слобідської України щодо їх внеску 
в розвиток дошкільного виховання в регіоні 
у період, що вивчається; систематизовано 
його провідні напрями та форми; визначено 
напрями творчого використання педагогічно 
цінного досвіду виховання дітей дошкільного 
віку з огляду на вирішення сучасних проблем 
реформування дошкільної освіти [16].

Під час наукового пошуку встанов-
лено, що в дисертаційному дослідженні  
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М. Чернявської визначено внесок провідних 
учених і педагогів другої половини ХХ сто-
ліття в розробку наукових засад вирішення 
зазначеної проблеми (обґрунтування цілей, 
принципів, визначення напрямів, побудови 
змісту естетичного виховання, форм і мето-
дів його реалізації); обґрунтовано етапи ста-
новлення, розвитку, модернізації системи 
естетичного виховання дітей у дошкільних 
закладах освіти (орієнтація на гуманістичні 
засади, формування творчої особистості, 
залучення дітей до національних і духовних 
цінностей); окреслено перспективи викори-
стання в сучасних дошкільних закладах осві-
ти педагогічно цінного досвіду естетичного 
виховання дітей дошкільного віку досліджу-
ваного періоду [17].

Своєю чергою З. Хало дослідила особли-
вості функціонування дошкільних закладів у 
Німеччині та визначила місце інтелектуаль-
ного складника в змісті освіти; з’ясувала 
внесок видатних вітчизняних і зарубіжних 
учених у розвиток ідеї розумового вихован-
ня дитини-дошкільника; охарактеризувала 
принципи, методи, форми і засоби інтелек-
туального розвитку дитини-дошкільника у 
системі німецького дошкілля; обґрунтувала 
положення про інтелектуальний розвиток 
дитини-дошкільника як важливий складник 
процесу становлення і соціалізації особи-
стості та його зв’язок з іншими напрямами 
розвитку й виховання дитини; окреслила 
перспективи творчого використання дос-
віду дошкільних закладів Німеччини в сис-
темі інтелектуального розвитку дитини-до-
шкільника в Україні [17].

У своєму дослідженні Н. Тарапака з’я-
сувала стан теорії і практики емоційно-ес-
тетичного розвитку особистості дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку в 
творчій спадщині В. Сухомлинського, ок-
реслила можливості використання його 
ідей і досвіду з цієї проблеми для розвит-
ку сучасної теорії і практики; узагальнила 
досвід педагогічних навчальних закладів 
щодо впровадження ідей видатного вчено-
го з цієї проблеми у навчально-виховний 
процес дошкільних закладів та початкової 
школи; розробила методичні рекомендації 
щодо впровадження педагогічної спадщи-
ни В. Cухомлинського в процес емоцій-
но-естетичного розвитку дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку [15].

Питання естетичного та морального ви-
ховання дошкільників були досліджені в 
працях Л. Вергазової й О. Донченко. 

Так, у дисертаційному дослідженні  
Л. Вергазової «Словесна творчість до-
шкільників як засіб морального виховання 
у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ –  
ХХ ст.» (2010 р.) [3] проаналізовано еволю-

цію філософсько-педагогічних поглядів на 
роль словесної творчості у морально-ду-
ховному розвитку особистості; обґрунто-
вано етапи та підходи до розв’язання за-
вдань морального виховання дошкільників 
засобами дитячої словесної творчості у 
вітчизняній теорії і практиці досліджувано-
го періоду; узагальнено досвід вітчизняних 
педагогів кінця ХІХ – ХХ століття щодо ор-
ганізації словесної творчості дошкільників 
як засобу морального виховання; визначе-
но можливості використання педагогічно 
цінного досвіду організації словесної твор-
чості дошкільників у сучасних умовах.

У дисертаційному дослідженні О. Дон-
ченко [5] з’ясовано витоки проблеми ес-
тетичного виховання дітей; проаналізовано 
теоретичні ідеї естетичного виховання ді-
тей дошкільного віку у спадщині вітчизня-
них освітян кінця ХІХ – початку ХХ століття; 
узагальнено досвід організації естетичного 
виховання дошкільників в Україні в період, 
який вивчається; охарактеризовано основ-
ні форми і методи естетичного виховання 
дошкільників у різних типах дитячих на-
вчально-виховних закладів кінця ХІХ – по-
чатку ХХ століття; окреслено перспективи 
використання педагогічно цінного досвіду 
естетичного виховання дітей дошкільного 
віку в сучасних дошкільних закладах. 

Певне значення для проведення дослі-
дження мають праці, які присвячені пи-
танням організації трудового навчання й 
виховання школярів у ХІХ – ХХ століттях. 
Серед робіт історико-педагогічного харак-
теру варто назвати докторську дисертацію 
Н. Калініченко та кандидатські дисертації 
М. Бутиріна, С. Дем’янчука, М. Кареліна,  
Г. Ковальчук, С. Мазуренко, М. Пшеничного. 

Зокрема, Н. Калініченко в докторському 
дослідженні науково обґрунтувала етапи й 
охарактеризувала передумови й особли-
вості трудової підготовки дітей  сільської 
школи в центральному регіоні України; роз-
крила зміст і організаційні форми трудової 
підготовки учнів загальноосвітньої сільської 
школи  у другій  половині  XX століття; про-
аналізувала теоретичні й практичні аспек-
ти авторських систем трудової підготов-
ки сільських школярів (В. Сухомлинський,  
І. Ткаченко, О. Захаренко) у контексті цін-
нісних вимірів формування особистості; 
охарактеризувала результати дослід-
но-експериментальної роботи з трудової 
підготовки учнів сільської школи, проведе-
ної у 70–90-і роки XX століття [7]. Також у 
роботі визначено перспективні теоретичні 
аспекти  розвитку трудової підготовки учнів 
сільської школи.

Певне значення для проведення до-
слідження мають кандидатські дисертації  
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Т. Куліш («Проблема дошкільного вихован-
ня в творчій спадщині Наталії Лубенець 
(1877–1943)», 2006 р.) та О. Пшеврицької 
(«Психолого-педагогічні засади організації 
суспільного дошкільного виховання в пра-
цях С.Ф. Русової», 2002 р.). 

Дотичними до проблеми дослідження 
є і дисертації Є. Антипіна, C. Васильєвої,  
Т. Головань, О. Максимчук,  Т. Слободянюк, 
Р. Cойчук, які присвячені змісту, формам та 
методам підготовки вчителів і дошкільних 
працівників до організації трудового вихо-
вання дітей, питанням розвитку суспільного 
дошкільного виховання, особливостям ор-
ганізації трудового виховання в педагогіч-
ній спадщині відомих педагогів та питанням 
реформування змісту трудового навчання 
школярів у провідних країнах світу.

О. Максимчук у кандидатському до-
слідженні «Система трудового вихован-
ня в педагогічній спадщині І.Г. Ткаченка»  
(2002 р.) уперше проаналізував педагогічні 
погляди І. Ткаченка на суть і роль суспільно 
корисної праці у формуванні всебічно роз-
виненої особистості; на основі вивчення 
широкого кола архівних матеріалів розкрив 
його внесок у практичне розв’язання цієї 
проблеми; визначив місце творчої спадщи-
ни І. Ткаченка в історії педагогічної думки 
України [9].

Дисертація Т. Слободянюк присвячена 
питанням становлення та розвитку про-
фесійної підготовки фахівців з дошкільно-
го виховання в Україні наприкінці XIX – на 
початку XX століття. Автором дослідження 
переконливо обґрунтовано зміст та харак-
тер підготовки спеціалістів дошкільного ви-
ховання у контексті наявного у зазначений 
період  зарубіжного та вітчизняного педа-
гогічного досвіду; всебічно розкрито педа-
гогічну підготовку вихователів як інваріант 
середньої жіночої освіти; представлено 
персоніфікований зміст теоретико-мето-
дичного пошуку професійної підготовки 
спеціалістів для дошкільної галузі у кон-
тексті його інтеграції із зарубіжними педа-
гогічними ідеями; окреслено можливості 
використання педагогічних ідей у галузі 
підготовки дошкільних працівників для ви-
рішення сучасних проблем реформування 
дошкільної освіти в Україні [13].

С. Васильєва у кандидатському дослі-
дженні «Тенденції розвитку системи до-
шкільних навчальних закладів різних типів 
в Україні (друга половина ХІХ – початок  
ХХІ століття)» (2017 р.) [2] обґрунтувала 
сутність і структуру феномена «система 
дошкільних навчальних закладів різних ти-
пів»; охарактеризувала періоди та етапи 
розвитку зазначеної системи у другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХІ століття; виявила 

передумови процесу розвитку системи до-
шкільних навчальних закладів різних типів; 
окреслила тенденції подальшого розвитку 
зазначеної проблеми, а саме: а) тенденції 
розвитку системи дошкільних навчальних 
закладів різних типів в Україні у досліджу-
ваний період; б) тенденції, що окреслюють 
стратегії подальшого розвитку  сучасної 
системи дошкільних навчальних закладів 
різних типів в Україні.

Є. Антипін науково обґрунтував періоди-
зацію розвитку ідей наступності трудового 
виховання дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку у працях вітчизняних педаго-
гів кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ століття; визначив 
внесок провідних педагогів у розвиток ідей 
наступності трудового виховання дітей в пе-
ріод, який вивчається; окреслив особливос-
ті впровадження ідей наступності трудового 
виховання дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку у досліджуваний період [1].

Висновки із проведеного дослідження. 
Таким чином, у працях науковців, що зазна-
чені вище, досліджені лише окремі аспекти 
проблеми трудового виховання дітей до-
шкільного віку в сім’ї та дошкільних освітніх 
установах України. За великої кількості на-
укових праць та друкованих матеріалів не 
досить уваги приділено таким компонентам 
трудового виховання, як самообслуговуван-
ня, господарсько-побутова, праця в приро-
ді, художня праця. Це посилює необхідність 
проведення цілісного історико-педагогічного 
дослідження теорії та практики трудового 
виховання дітей дошкільного віку в другій по-
ловині ХХ століття.
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СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

УДК 378.147 +167:63

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Буцик І.М., к. пед. н., доцент,
докторант кафедри педагогіки

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Схарактеризовано складові частини методичної системи розвитку дослідницької компетентності 
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лировано структурно-функциональную схему организации учебного процесса в рамках определенной 
методической системы. Предложенная модель отражает поэтапную организацию учебного процесса в 
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Butsyk I.M. THE MODEL OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
METHODICAL SYSTEM OF THE DEVELOPING THE RESEARCH COMPETENCE OF SPECIALISTS 
IN AGROENGINEERING

The basis of the research was the need to determine the structure of the organization of the educational 
process with the development of research competence of the future specialists in agroengineering in the study 
of their discipline “Agricultural Machines”. The obtained results will allow to simulate the methodical system 
of education and to introduce it in institutions of higher education.

On the basis of the obtained results, the components of the methodological system of development of research 
competence of specialists from agroengineering in the process of studying agricultural machines were characterized 
and the structural-functional scheme of organization of the educational process within a certain methodical system 
was modeled. The indicated model reflects the phased organization of the educational process within the framework 
of the functioning of such interconnected components as: the target component, which includes the objectives of ed-
ucational research and scientific research work of students at each stage of studying; contents component consisting 
of requirements and procedures for selecting the content of training with the orientation to the modern requirements 
for a specialist in agroengineering and the organization of the educational process, based on general-didactic and 
specific principles of training; activity-related component, which includes tasks and procedures for the formation of 
students’ motivation for study work, requirements for the selection and application of methods, forms and means of 
training at different levels of educational activity when students conduct research tasks; a control component that 
includes the means and methodology for diagnosing students’ academic achievements.

The proposed model of the scientific-methodical system for developing the research competence of future 
specialists in agroengineering in the process of studying agricultural machines is aimed at ensuring optimal 
functional efficiency of all its components by taking into account system-forming, integrative, practical-orient-
ed and step-by-step processes in the training.

Key words: model, educational process, research competence, specialist, agroengineering, agricultural 
machinery.

Постановка проблеми. Нинішніми прі-
оритетними завданнями світової спільноти 
є прагнення до підвищення рівня економік 
держав, сприяння розвитку міжнародного 
економічного та культурного співробітни-

цтва. Зазначене вимагає цілеспрямованих 
змін і в освітніх процесах, у яких важливою 
пріоритетною позицією України є виконання 
державних завдань щодо входження до за-
гальноєвропейського та загальносвітового  
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освітнього простору, що має відбутися на 
основі удосконалення та реформування ви-
щої освіти та досягнення високої якості під-
готовки фахівців.

Сьогодні в освіті реалізуються різні тех-
нології і методики навчання. Найчастіше їх 
ефективність залежить від функціональних 
можливостей самої методичної системи. 
Оскільки на освітні процеси впливає роз-
виток науки та виробництва, нині актуаль-
ними є завдання побудови ефективних 
методичних систем, які оптимально об’єд-
нують усі задіяні у ній складники. Подібна 
проблема торкається і підготовки фахівців 
для сільського господарства, серед яких – 
інженери аграрного профілю.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Нині проблема підготовки інженер-
них кадрів в Україні висвітлена у межах 
загальних теоретичних аспектів навчання 
вказаних фахівців (О. Антонов, І. Берьзкіна,  
Т. Білоусова, І. Битинас, В. Головко,  
О. Джеджула, С. Зелінський, Г. Красильни-
кова, Я. Крупський, М. Лазарєв, І. Мархель,  
О. Романовський, О. Сільчук, І. Федосова, 
Д. Чернишова, М. Шубас), у яких наковці 
майже не торкаються проблеми формуван-
ня дослідницької компетентності. У роботах 
із проблем підготовки технічних та інженер-
них кадрів для агропромислового виробни-
цтва І. Блозви, М. Бондар, О. Вощевської, 
О. Дьоміна, Н. Івановського, І. Колоска,  
О. Кошука, П. Лузана, В. Лукача, В. Манька, 
Ю. Нагірного, Л. Павлюк, В. Рябця, І. Угри-
нюка також не знаходить вирішення вказа-
на проблема.

Певне вирішення проблеми формування 
дослідницької компетентності у майбутніх 
фахівців подано у працях таких науковців, 
як: Н. Аксьонова, Б. Ананьєв, А. Багачук,  
Ю. Бойчук, Л. Борисенко, Т. Бражий,  
М. Головань, Л. Голуб, С. Грозан І. Зимня,  
Ю. Караван, О. Козирєва, Н. Кузьміна,  
В. Новакова, О. Норкіна, А. Маркова,  
В. Міхно, Н. Солодюк, Н. Овчарук, Н. Оси-
пова, О. Поментун, Є. Попова, Н. Рибаков, 
В. Симоненко, О. Ушаков, В. Шадріков,  
М. Шашкіна, В. Яценко та ін. Питання мо-
делювання методичних систем висвітлені у 
працях Т. Бороненко, І. Готської, В. Жучкова, 
Г. Лобової, А. Пишкало, О. Смолянинова І. 
Стеценка. Проте у вказаних працях не вирі-
шується проблема побудови моделі організа-
ції навчального процесу у межах методичної 
системи формування дослідницької компе-
тентності фахівців з агроінженерії під час ви-
вчення ними сільськогосподарських машин.

Проведений аналіз перерахованих вище 
робіт вказав на недостатню розробленість 
проблеми у напрямі визначення структур-
них складників розвитку дослідницької 

компетентності майбутніх фахівців з агро-
інженерії.

Постановка завдання. В основу дослі-
дження була покладена необхідність ви-
значення структури організації навчального 
процесу, що дозволяє розвивати дослід-
ницьку компетентність у майбутніх фахівців 
з агроінженерії під час вивчення сільсько-
господарських машин. Отримані резуль-
тати дозволять змоделювати методичну 
систему навчання та впровадити її у на-
вчальну практику закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основним результатом розробки 
методичної системи розвитку дослідниць-
кої компетентності у студентів зі спеціаль-
ності «Агроінженерія» у процесі вивчення 
сільськогосподарських машин має стати 
запропонована нами модель, яка надалі 
буде впроваджена в навчальний процес 
закладу вищої освіти. Під методичною сис-
темою розвитку дослідницької компетент-
ності майбутніх фахівців ми розуміємо упо-
рядковану сукупність взаємопов’язаних між 
собою підсистем, які є залежними від роз-
витку науки та виробництва і функціонують 
на основі цілеспрямованої реалізації пев-
них методик і технологій навчання, спрямо-
ваних на підготовку майбутнього фахівця 
до здійснення професійної дослідницької 
діяльності.

У розробці моделі методичної системи 
ми спиралися на наукові погляди Т. Боро-
ненко, І. Готської, В. Жучкова, Г. Лобової, 
А. Пишкало, О. Смолянинова І. Стеценка. 
У нашому дослідженні ми виходили з того, 
що спроектована модель методичної сис-
теми навчання має в абстрактній формі ві-
добразити основні складові частини, зв’яз-
ки та функціональні особливості системи. 
Спираючись на те, що структура методич-
ної системи має складатися з необхідних 
взаємопов’язаних частин (підсистем, ком-
понентів, елементів), за рахунок функці-
онування яких буде досягнуто необхідний 
результат навчання, вважаємо, що будь-
яка модель системи, як певний засіб уна-
очнення, має структурно визначати зв’язок 
і місце її складників.

Методична система навчання, згідно з 
А. Пишкало, є сукупністю п’яти ієрархіч-
но підлеглих компонентів: цілей навчання, 
його змісту, методів, засобів, організацій-
них форм навчання [9]. Структура мето-
дичної системи навчання Т. Бороненко [1] 
включає: технології відбору змісту навчан-
ня; технології відбору методів, форм і за-
собів навчання; технології встановлення 
зв’язків між елементами. Є. Данильчук,  
О. Смолянинова в структуру методичної 
системи навчання додають управлінську 
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підсистему [5; 10]. У дослідженні пробле-
ми розробки методичної системи навчання 
студентів науково-дослідницької діяльно-
сті в професійній освіті Г. Лобова виділяє 
такі її структурні складники [8]: мету, зміст 
науково-дослідної діяльності, методи, фор-
ми, засоби, способи контролю, способи 
корекції, результат. Отже, вказані наукові 
погляди ми вклали у нашу концепцію мо-
делювання методичної системи розвитку 
дослідницької компетентності у майбутніх 
фахівців з агроінженерії під час вивчення 
сільськогосподарських машин.

Проведені В. Жучковим дослідження 
вказують на необхідність здійснення таких 
етапів проектування методичної системи 
навчання, як [6]: аналіз структури і змісту 
навчальних планів; проектування змісту, 
форм, методів і засобів навчання; форму-
лювання вимог до організації навчального 
процесу. Означені позиції були використані 
нами у розробці моделі методичної систе-
ми розвитку дослідницької компетентності 
фахівців з агроінженерії.

На основі аналізу наукових праць [7; 12] і 
власних теоретичних досліджень було вста-
новлено дві загальні характерні особливос-
ті методичних систем навчання – це склад і 
структура системи, цілісне й органічне поєд-
нання яких характеризується: структурністю, 
станом, поведінкою, стійкістю, розвитком, 
адаптацією, взаємодоповненням (елементи, 
компоненти, підсистеми) і рівновагою сис-
теми. На основі теоретичного дослідження 
нами були сформульовані вимоги до мето-
дичної системи навчання як до складової ча-
стини професійної підготовки, які слід врахо-
вувати під час її моделювання [3]:

1) Методична система має враховува-
ти сучасний рівень розвитку науки і вироб-
ництва, рівень інженерної освіти в найкра-
щих університетах світу, світовий досвід 
створення і реалізації освітніх програм, 
що забезпечують виконання освітніми 
установами запитів і потреб ринку праці та  
провідних роботодавців на інженерів- 
аграрників.

2) Методична система має бути стій-
кою та урівноваженою, складатися із під-
систем, компонентів та елементів, які по-
єднуються між собою цілісно й органічно і 
характеризуються: структурністю, стабіль-
ним станом, поведінкою, стійкістю, розвит-
ком, адаптацією та взаємодоповненням.

3) Методична система має бути гнуч-
кою й адаптовуватися до сучасних вимог 
на основі постійного розвитку економіки, 
науки, техніки та технологій.

4) Методична система є складовою 
частиною загальної професійної підготов-
ки фахівця, вона має ґрунтуватися на про-

відних підходах до організації підготовки 
фахівця, але функціонувати як її окрема 
підсистема на основі комплексності теоре-
тичного і практичної навчання.

Наша робота щодо проектування мето-
дичної системи має спиратися на етапи 
відповідно до логіки розробки підсистем, 
компонентів та елементів методичної сис-
теми, логіки організації навчального проце-
су, визначення мети і завдань моделюван-
ня [11]. Основними етапами проектування 
методичної системи розвитку дослідниць-
кої компетентності фахівців з агроінжене-
рії під час вивчення сільськогосподарських 
машин нами було встановлено:

1) розробку підсистеми мети навчання 
та виховання у процесі навчання;

2) розробку підсистеми змісту підго-
товки фахівця;

3) розробку підсистеми контролю ре-
зультатів навчання;

4) розробку підсистеми методів, форм 
і засобів навчання;

5) проектування функціональної струк-
тури системи.

Будь-яка система, як феномен, що об’єк-
тивно існує, підпорядковується чітким зако-
нам свого існування. Розробка методичної 
системи розвитку дослідницької компе-
тентності фахівців з агроінженерії у проце-
сі вивчення сільськогосподарських машин 
ґрунтується на необхідності ефективно 
здійснювати підготовку фахівців, що має 
відбутися за рахунок правильної функціо-
нальності усіх її складників. Тому основним 
визначальним параметром ефективного 
існування цієї системи є рівень її наявних 
здатностей, що проявляється у загальних і 
часткових функціональних можливостях. В 
основу поняття «функціональні можливості 
методичної системи навчання» нами було 
покладено розуміння можливостей (тоб-
то функцій), які вона може здійснювати. 
Функціонуючи, методична система розвит-
ку дослідницької компетентності фахівців з 
агроінженерії у процесі вивчення сільсько-
господарських машин має виконати усі по-
ставлені перед нею завдання – досягнути 
визначеного результату ефективної підго-
товки агроінженерів.

Спираючись на отримані результати до-
сліджень [2–4] щодо розвитку дослідниць-
кої компетентності у майбутніх фахівців з 
агроінженерії, вважаємо, що запропоно-
вана нами модель методичної системи у 
процесі вивчення сільськогосподарських 
машин має забезпечувати оптимальну 
функціональну дієвість усіх її складників на 
основі врахування таких позицій:

1) Процес розвитку дослідницької ком-
петентності у майбутніх фахівців з агро- 
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інженерії під час вивчення сільськогоспо-
дарських машин є системним, органічним 
і цілісним процесом, що передбачає опти-
мальну організацію навчання на основі 
взаємопов’язаного застосування методів, 
форм і засобів навчання, вчасної та досто-
вірної діагностики навчальних досягнень, 
що дозволяє правильно здійснювати на-
вчально-корегувальні дії.

2) Розвиток дослідницької компетент-
ності є інтегративним процесом, що вима-
гає чіткого врахування в організації нав-
чання рівня розвитку та потреб сучасного 
аграрного виробництва, науки і техніки, 
умов і засобів професійної аграрної інже-
нерної діяльності у вивченні навчальних 
дисциплін, комбінуванні теоретичного та 
практичного навчання, навчально-дослід-
ницької та науково-дослідної роботи сту-
дентів.

3) Процес розвитку дослідницької ком-
петентності у майбутніх фахівців з агроін-
женерії є практико-орієнтованим, у його 
основі лежить необхідність формування у 
студентів умінь здійснювати дослідження в 
реальних і наближених до них виробничих 
умовах, що має завжди планомірно пере-
водити навчальний процес від теоретичної 
до практичної діяльності.

4) Розвиток дослідницької компетент-
ності має бути поетапно-діяльнісним про-
цесом, що забезпечується цілеспрямо-
ваною організацією навчальної діяльності 
студентів від рівня відтворення, досягаючи 
творчого рівня. Таке навчання організову-
ється на основі підбору та застосування 
змісту, методів, засобів і форм навчальної 
роботи.

Такі позиції були вкладено у концепту-
альну модель методичної системи розвитку 
дослідницької компетентності у майбутніх 
фахівців з агроінженерії у процесі вивчення 
сільськогосподарських машин.

Отримані результати попередніх до-
сліджень [2; 3] дозволяють узагальнено 
схарактеризувати орієнтовну функціо-
нальну структуру методичної системи як 
упорядковану сукупність взаємопов’яза-
них педагогічних складових частин, у якій 
функціонально об’єднуються між собою 
підсистеми, наповнені певними компонен-
тами, склад яких об’єднаний сукупністю 
елементів. Зазначені позиції були викори-
стані під час розробки методичної системи 
розвитку дослідницької компетентності фа-
хівців з агроінженерії під час вивчення ними 
сільськогосподарських машин (рис. 1).

В основі формування дослідницької ком-
петентності майбутніх фахівців з агроінже-
нерії лежить реалізація методичної системи 
навчання, що зорієнтована на дослідницьку 

підготовку студента та формування творчої 
та вмотивованої особистості фахівця [2]. 
Така методична система має створювати 
для студента поетапно-діяльнісне освітнє 
середовище, занурюючись у яке, майбут-
ній інженер-аграрник стає учасником по-
слідовних навчальних дій, спрямованих на 
вирішення виробничих завдань, що доз-
волить поступово формувати його дослід-
ницьку компетентність, починаючи від ниж-
чих і до вищих рівнів.

Поетапно-діяльнісне освітнє середо-
вище ми розглядаємо як комплекс умов, 
спрямованих на забезпечення оптималь-
них параметрів функціонування методичної 
системи формування дослідницької компе-
тентності, шляхом поєднання всіх її скла-
дових частин, а саме підсистем, компонен-
тів та елементів. Всі складники методичної 
системи мають поєднуватися між собою ці-
лісно й органічно, характеризуються струк-
турністю, стабільним станом, поведінкою, 
стійкістю, розвитком, адаптацією та взаєм-
ним доповненням [2].

Організація поетапно-діяльнісного освіт-
нього середовища у межах функціонування 
методичної системи розвитку дослідниць-
кої компетентності фахівців з агроінженерії 
має складатися з таких взаємопов’язаних 
компонентів:

1. Цільовий компонент включає цілі на-
вчально-дослідницької та науково-дослід-
ної роботи студентів на кожному з етапів 
навчання.

2.  Змістовий компонент складається з 
вимог і процедур відбору змісту навчання 
з орієнтацією на організацію навчального 
процесу з опорою на принципи навчання.

3. Діяльнісний компонент включає 
завдання та процедури формування моти-
вації студентів до навчальної роботи, ви-
моги до відбору та застосування методів, 
форм і засобів навчання на різних рівнях 
навчальної діяльності під час виконання 
студентами дослідницьких завдань.

4. Контрольний компонент наповнюють 
методи і засоби діагностики навчальних 
досягнень студентів.

Структурно-функціональну модель ор-
ганізації навчального процесу у межах ме-
тодичної системи розвитку дослідницької 
компетентності фахівців з агроінженерії під 
час вивчення сільськогосподарських ма-
шин подано на рис. 2.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, проведене дослідження дозволяє 
схарактеризувати складники методичної 
системи розвитку дослідницької компетент-
ності фахівців з агроінженерії у процесі ви-
вчення сільськогосподарських машин і по-
будувати структурно-функціональну модель 
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організації навчального процесу у межах 
конкретної методичної системи. Вказана 
модель відображає поетапну організацію 
навчального процесу у межах функціонуван-
ня таких взаємопов’язаних компонентів, як: 
цільовий, змістовий, діяльнісний, контроль-
ний. Запропонована модель спрямована на 
забезпечення оптимальної функціональної 
дієвості усіх її складових частин за рахунок 
врахування системоутворюючих, інтегра-
тивних, практико-орієнтованих і поетап-
но-діяльнісних процесів у навчанні.

Пріоритетним напрямом подальшої ро-
боти вважаємо вивчення та розробку еле-
ментів методичної системи, що дозволяють 
їй ефективно функціонувати у навчальному 
процесі закладу вищої освіти.
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ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Дятленко Т.І., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

У статті порушено актуальну проблему сучасної школи, а саме втрати в учнів шкільного віку ін-
тересу до читання літератури. Автор робить спробу проаналізувати причини окресленої проблеми, об-
ґрунтовує їх і встановлює взаємозв’язки між ними; аналізує праці вчених, які досліджують проблему 
читання; доводить, що подолати байдужість і небажання сучасних учнів читати літературу можна лише 
комплексно й системно в тісній єдності й взаємодії сім’ї та навчальних закладів освіти.

Ключові слова: читання, читацькі інтереси, читацька ситуація, читацьке середовище, читацький 
простір, культура читання.

В статье поднимается актуальная проблема современной школы, а именно потеря у учащихся 
школьного возраста интереса к чтению литературы. Автор делает попытку проанализировать причины 
данной проблемы, обосновывает их и устанавливает взаимосвязь между ними; анализирует работы 
ученых, которые исследуют проблему чтения; доказывает, что преодолеть безразличие и нежелание 
современных школьников читать литературу можно только комплексно и системно в тесном взаимо-
действии семьи и учебных заведений.

Ключевые слова: чтение, читательские интересы, читательская ситуация, читательская среда, 
читательское пространство, культура чтения.

Dyatlenko T.I. THE READING OF LITERATURE BY CHILDREN AS A TOPICAL PROBLEM  
OF MODERN EDUCATION

Recently, at different levels teachers, parents, and scientists have talked about children’s reluctance to read 
the literature. So, in the context of school reform it is necessary to modernize the content of literary education 
and its structure, which is presented in the “Concept of Literary Education”, the current school curriculum.

Such scientists as B. Stepanishin, E. Pasichnyk, N. Voloshin, V. Shulyar, G. Tokman, N. Gogol and others 
addressed the mentioned problem.

It is important from the first year of a child’ life to awaken and develop her/his interest in the book, listening 
and comprehension of the sound of someone’s reading, and then independent reading.

Reading environment is a group or community of people who have formed readership interests and system-
atically satisfy the need for reading.

The features of a reader’s interest – selectivity, cognitive orientation, emotional expression, interest and 
curiosity.

The circle of reading – a certain amount of books on different subjects and genres in accordance with the 
individual-age interests and the level of reading activity of representatives of a particular reader environment 
or specific reader.

Reading culture is having the right reading activity and combination of such qualities of the student’s per-
sonality, that reflect the level of his overall culture and value sphere.

Overcoming the pupils’ indifference to reading as an educational and cognitive activity in modern condi-
tions is a complex widespread process of family interaction, educators of pre-school educational institutions 
and teachers with pupil-readers, which will be effective provided the system is consistent.

Key words: reading, reading interests, reader’s situation, reading environment, reading space, reading 
culture.

Постановка проблеми. Останнім часом 
усе частіше на різних рівнях не лише вчите-
лі, батьки, а й учені говорять про небажан-
ня школярів читати літературу, ця тенденція 
виразно простежується в усьому світі. Не 
оминула ця проблема й Україну. В умовах 
реформування загальноосвітньої школи у 
зв’язку із цим постала необхідність модерні-
зації змісту літературної освіти і її структури, 
яка була представлена в «Концепції літера-
турної освіти» [1]. Насамперед укладачі дали 
визначення поняттю «літературна освіта» і 

сформулювали головну мету: «Виховання 
творчого читача із самостійним критичним 
мисленням, формування гуманістичного 
світогляду, загальної культури, естетичних 
смаків особистості». Виконання мети й за-
вдань літературної освіти передбачене шля-
хом реалізації нових підходів до навчання й 
виховання учнів на уроках літератури (ком-
петентнісного, особистісно орієнтованого й 
діяльнісного, які окреслені й розтлумачені 
«Державним стандартом базової і повної лі-
тературної освіти» [2]). 
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Програма з української літератури для 
5–9 класів [3] також спрямована на утвер-
дження серед школярів культури читання.  
У пояснювальній записці наголошується, що 
в середній школі важливо сформувати уяв-
лення про читання як соціокультурну практи-
ку, важливий елемент повсякдення школярів. 
На жаль, сучасні діти від народження потра-
пляють у полон віртуального середовища, 
стають заручниками цивілізаційних вигод, які 
часто шкодять як їхньому здоров’ю, так і роз-
витку та вихованню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема читання літератури завжди була 
і є актуальною для дослідження психолога-
ми, дидактами, методистами, учителями. Як 
зауважують науковці (Б. Степанишин, Є. Па-
січник, Н. Волошина, В. Шуляр, Г. Токмань,  
Н. Гоголь та ін.), одним із основних шля-
хів самостійного набуття знань, розвитку 
та саморозвитку особистості, центральною 
ланкою самоосвітньої діяльності нині визна-
не читання. Сучасні дослідники Т. Яценко,  
Г. Токмань, С. Жила зауважують, що цей 
процес буде результативним лише тоді, коли 
в людини сформована читацька свідомість 
і висока культура читання, тобто читацька 
компетентність. Читання як діяльність, ствер-
джують А. Ситченко, Н. Гоголь, Т. Дятленко, 
не лише збагачує учня-читача новими знан-
нями, а й формує його особистісні новоутво-
рення. У процесі читання й аналізу художніх 
творів серед основних завдань учителя-сло-
весника, як зазначають сучасні методисти, 
є не тільки орієнтування учнів на сприйняття 
художнього тексту, а й на засвоєння кращих 
позитивних рис літературних характерів, що 
сприяє вихованню високоморальної й свідо-
мої свого призначення в житті особистості.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у визначенні факторів, які впливають на 
ставлення дітей до читання літератури як до 
життєво важливого й необхідного для само-
розвитку, самоутвердження й самовдоско-
налення виду діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У пояснювальній записці до чинної 
програми часто трапляються поняття «ком-
петентний читач», «культура читання», «чи-
тацька свідомість», «читацька активність», 
«читацькі інтереси» тощо, похідними від них 
у методичній літературі є такі поняття: «чи-
тацька ситуація», «читацький простір», «чи-
тацьке середовище», «коло читання», «чи-
тацька культура» («культура читання») тощо.

На наш погляд, в основі всіх цих наукових 
понять лежить інтерес до читання чи кни-
ги взагалі. Отже, дуже важливо з першого 
року життя дитини пробудити й розвинути 
в неї інтерес до книги, перегляду й осмис-
лення яскравого оформлення, слухання й 

усвідомлення озвученого кимось тексту, а 
надалі – і самостійного читання. Розвинутий 
і пробуджений інтерес сформує з раннього 
дитинства потребу читання. На жаль, молоді 
батьки нині найперше дбають про догляд та 
піклування за дитиною, задовольняють мате-
ріальні й фізичні потреби, часто не усвідом-
люючи, що не дбають про її розвиток. За-
мість проводити вільний час із дитиною в грі 
(а сучасний ринок пропонує масу розвиваль-
них ігор різного характеру й складності) чи 
за читанням книжечок, батьки віддають пе-
ревагу перегляду мультиплікаційних фільмів, 
комп’ютерним іграм чи «зависають» у ме-
режі тощо, тим самим завдаючи величезної 
шкоди своїм же дітям, оскільки формують у 
них комп’ютерну залежність. Гадаємо, що 
нашому освітньому, зокрема й медійному, 
простору бракує передач, програм, проектів, 
які б готували молодих батьків до виховання 
й розвитку своїх дітей, щоб у майбутньому 
уникнути багатьох проблем психічного й со-
ціального характеру. Хочемо наголосити, що 
вчені одностайні в тому, що одним із важли-
вих складників ставлення до читання є інте-
реси й потреби, які повинні бути пробуджені 
в ранньому віці й поглиблені, удосконалені 
в дошкільних і шкільних закладах освіти ви-
хователями й учителями у тісній взаємодії 
з батьками. Вивчення психофізіологічного 
розвитку дітей показує, що в них спочатку 
виникає інтерес до читання, потім формуєть-
ся певний читацький інтерес, виникає стійка 
(або нестійка) потреба в читанні. 

Не менш важливим для подолання окрес-
леної проблеми є й читацьке середовище, яке 
розуміємо як групу чи співтовариство людей, 
об’єднаних читацьким простором [3, с. 360].  
Отже, це середовище, що являє собою на-
самперед групу людей, які мають сформо-
вані читацькі інтереси й систематично задо-
вольняють потребу читання. Такою групою 
для малолітньої дитини повинна бути роди-
на, усі її члени час від часу мусять проводити 
своє дозвілля за книгою, тим самим будучи 
для дитини прикладом для наслідування. 
Пригадайте, як виховувалася у своїй роди-
ні маленька Леся Українка, яким прикладом 
для неї і її братів і сестер були літературні 
вподобання Олени Пчілки, літературні суботи 
як сімейні вечори також сприяли формуван-
ню стійких читацьких інтересів і потреб дітей, 
які в майбутньому всі стали гідними людьми. 
На жаль, доводиться констатувати, що сучас-
на молодь мало читає сама, мало обізнана й 
часто не усвідомлює, що, давши життя ма-
ленькій людині, вона несе й велику відпові-
дальність за її майбутнє, яке не обмежується 
фізіологічними чи матеріальними потребами. 

Читацьке середовище може бути пасив-
ним (тобто є і книги, є і читачі, оскільки ми не 
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беремося стверджувати, що сучасна людина 
взагалі не читає книжок, відсутні контакти між 
читачами, обговорення прочитаного, відсут-
нє й розширення чи поповнення книжкового 
оточення) і може бути активним, тоді прочи-
тані книжки жваво й активно обговорюють-
ся читачами, вони цікавляться літературни-
ми новинками відповідно до своїх інтересів, 
постійно поповнюють домашню бібліотеку, 
радіють разом кожній новій придбаній книзі, 
стежать за книжковими форумами, можливо, 
разом їх відвідують, цікавляться масовими 
заходами, які влаштовують книжкові видав-
ці, відповідно до читацьких інтересів людей, 
які утворюють читацьке середовище. Добре 
було б відродити давню традицію дарувати 
книги на сімейні свята чи дні народження.

Читацьке середовище можна організува-
ти штучно. Роль організатора може виконати 
вихователь дитячого дошкільного закладу чи 
вчитель, на допомогу йому доцільно прийти 
й бібліотекарю, класному керівникові. Керо-
ване читання, тобто правильно дібраний спи-
сок книг, різновіковий колектив читачів, що 
поповнюється, добре організоване обгово-
рення прочитаного може стати методичним 
засобом організації ефективної читацької 
діяльності читача-початківця. До цієї роботи 
варто залучати й батьків, щоби їхня участь 
у житті дитини не обмежувалася збиранням 
коштів для ремонту класу чи організації так 
званих «солодких столів» і подарунків вихо-
вателям або вчителям. За таких умов, на наш 
погляд, читання для дитини стане усвідомле-
ною діяльністю, що в подальшому сприятиме 
формуванню кваліфікованого читача в актив-
ному читацькому середовищі. 

Щоб інтерес в учнів до читання не згасав, 
його систематично необхідно підтримувати.  
У педагогічній науці є багато визначень понят-
тя «читацькі інтереси». А. Копчук вважає, що 
читацькі інтереси – це вибірково позитивне 
ставлення читача до читання книги, що на-
буває емоційної привабливості відповідно до 
його потреб і особливостей. Іншими словами, 
читацький інтерес – це виділення з певного 
кола друкованих видань книжки, якій читач 
надає перевагу [3]. На думку О. Савченко, чи-
тацький інтерес – «наявність у читача стійко-
го інтересу до книжок» [4, с. 205]. Психолог  
С. Рубінштейн у дослідженнях цей феномен 
розглядає як пізнавальну діяльність людини.

Як бачимо, інтерес учених до окресленої 
проблеми не згасає. Проаналізувавши низку 
джерел, хочемо виділити загальні риси чи-
тацького інтересу: вибірковість, пізнавальна 
спрямованість, емоційна забарвленість, за-
цікавленість, допитливість.

Вибірковість як одна з характерних рис ін-
тересу диференціюється превагами тієї чи 
іншої книги, жанру, художнього чи наукового 

тексту й найбільш виразно простежується під 
час реалізації некерованого самостійного чи-
тання. Пізнавальна спрямованість – це свідо-
ме прагнення учнів до пізнання навколишнього 
світу, опанування теоретичних засад науки й 
застосування їх на практиці. Емоційна забарв-
леність виявляється через позитивне чи нега-
тивне ставлення до об’єкта інтересу, а також 
вплив читацької діяльності на свідомість чита-
ча. Зацікавленість спрямована на задоволення 
потреб. Допитливість – свідоме й мотивоване 
прагнення читача розширити й поглибити свої 
знання, знайти відповіді на запитання.

Про рівень сформованості читацького 
інтересу в школярів учитель може судити, 
спостерігаючи за характером протікання 
діяльності: чи із задоволенням виконують 
завдання, уважні, захоплені своєю діяльніс-
тю, виявляють бажання брати участь у різних 
видах діяльності, чи активно оперують знан-
нями й уміннями, діляться з однокласниками 
інформацією чи своїми відчуттями, що осо-
бливо важливо на уроках літератури в умо-
вах компетентнісного, особистісно орієнто-
ваного й діяльнісного підходів.

Інтерес до читання є динамічно змінним 
явищем, це важливо знати й ураховувати у 
своїй діяльності педагогічним працівникам. 
Інтерес збуджує активність, яка породжує 
задоволення чи відразу. Об’єкти й акти, які 
збуджують інтерес дитини, змінюються з ві-
ком. Важливу роль в організації розвитку 
читацьких інтересів у дітей шкільного віку ві-
діграє професіоналізм і педагогічна майстер-
ність учителя-словесника. Його завдання –  
зробити читання улюбленим заняттям учнів, 
проводити активну просвітницьку роботу се-
ред батьків.

Виходячи із цього, учителю необхідно як 
на уроці літератури, так і в позаурочний час 
організовувати читацькі ситуації, тобто поєд-
нувати об’єктивні й суб’єктивні обставини, які 
б стимулювали читацьку діяльність учнів. До 
таких обставин відносять мотив читання (усві-
домлений і внутрішній); книжкове оточення 
читача; вільний час учня; контакти читача з 
іншими читачами; сукупність знань і вмінь, які 
сприяють результативному читанню.

Дослідники визначають повну читацьку си-
туацію, для якої характерні всі перераховані 
вище об’єктивні й суб’єктивні обставини. За 
умови відсутності хоча б одного з компонен-
тів виникає неповна читацька ситуація, яка 
може бути продуктивною й непродуктивною. 
Усе залежить від характеру відсутніх чинни-
ків певної читацької ситуації. Якщо в шко-
ляра відсутній мотив читання чи комплекс 
знань і вмінь, необхідних для здійснення про-
дуктивного читання, то таку ситуацію важко 
вважати продуктивною, натомість відсутність 
контактів з іншими читачами, тобто відсут-
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ність можливості обговорити прочитане чи 
поділитися враженнями, менше впливає на 
продуктивність читацької ситуації.

Читацька ситуація може виникнути при-
родно, сама собою (некероване читання), а 
може бути створена штучно з навчальними 
цілями (кероване читання). Некерованим чи-
танням учені називають читання тих творів, 
які дитина-читач обирає самостійно, щоб 
задовольнити якісь свої читацькі потреби й 
інтереси. Дуже важливо, щоб читання як ді-
яльність не стало актом покарання дитини в 
сім’ї, оскільки спостерігаються й такі випад-
ки. «Робота з книгою – це ознака освіченої й 
культурної людини». Саме такі меседжі необ-
хідно посилати в читацький простір. 

Читацький простір у широкому сенсі ви-
значається як та частина суспільного життя, 
яка характеризується читацькою ситуацією, 
що склалася. У вузькому значенні під читаць-
ким простором розуміють місце, де створені 
оптимальні умови для читацької діяльності 
(наприклад, читальний зал бібліотеки; шкіль-
на чи домашня бібліотека). Основною озна-
кою читацького простору є наявність книг. 
Якщо брати до уваги суспільно-державний 
масштаб, то це – існування книговидання, 
публічних бібліотек, суспільних інститутів, 
книжкових форумів і виставок тощо. Для ок-
ремої людини це є книжкове оточення, що 
складається в її повсякденному житті й стає 
для неї доступним.

Практика свідчить, що сучасна дитина ча-
сто обмежується читанням лише тих творів, 
які визначені шкільною програмою чи пред-
ставлені в програмі ЗНО. Проте це мізерна 
частина багатої літературної спадщини, що 
представляє духовну культуру українців. Учи-
телі-практики й учені констатують цю про-
блему й наголошують, що коло читання шко-
лярів на всіх етапах їхнього становлення й 
розвитку необхідно розширювати. Під понят-
тям «коло читання» розуміємо певний обсяг 
книг різної тематики, різних авторів і жанрів 
відповідно до індивідуально-вікових інтере-
сів і рівня читацької діяльності представників 
конкретного читацького середовища чи кон-
кретного читача. 

Розкриті нами вище поняття «читання», 
«читацькі інтереси», «читацька ситуація», «чи-
тацьке середовище», «читацький простір» 
мають тісний взаємозв’язок і впливають на 
формування культури читання або читацької 
культури учня. 

Читацька культура (або культура читан-
ня) насамперед припускає володіння пра-
вильною читацькою діяльністю (ПЧД), тобто 
вмінням думати над твором і книгою перед 
читанням, під час читання й після читання  
[7, с. 14]. Читацька культура – це сукупності 
таких якостей особистості школяра, що ві-

дображають рівень його загальної культури 
й ціннісної сфери. Складовою частиною чи-
тацької культури є її духовна форма, яка охо-
плює знання, накопичений людством досвід і 
морально-етичні норми поведінки. Тому саме 
цінності, зокрема духовні, на нашу думку, є 
центральним елементом читацької культури.

Отже, читацька культура – це складне 
утворення, що відображає різні аспекти роз-
витку особистості: світоглядний, культуро-
логічний, психологічний, літературознавчий, 
включаючи й розвиток мовної діяльності осо-
бистості в цілому. Культура читання розгля-
дається сучасними вченими як критерій не 
тільки літературно-естетичної, а й соціальної 
зрілості читача.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, узявши до уваги окреслені визначен-
ня основних і похідних понять, можна підсу-
мувати, що подолання байдужості учнів до 
читання як навчально-пізнавального виду 
діяльності в сучасних умовах – це складний 
багатовимірний процес взаємодії сім’ї, вихо-
вателів дошкільних закладів освіти, учителів 
з учнями-читачами, який буде ефективним 
за умови системності й свідомого ставлен-
ня до виконання своїх обов’язків усіх членів 
читацького середовища. Важливо з раннього 
дитинства не лише навчити дитину читати, а 
й допомогти їй усвідомити, що читання – за-
порука успішного становлення в житті, чин-
ник саморозвитку впродовж життя. Читання –  
не марнування часу, а можливість здобути 
безцінний психологічний, соціокультурний, 
зрештою, життєвий досвід. Крім того, читан-
ня творів, які передбачені чинною шкільною 
програмою для текстуального вивчення, дає 
естетичне задоволення й художню насоло-
ду від спілкування з героями пропонованих  
творів.
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КОМУНІКАТИВНА ГРАМОТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кекош М.Л., аспірант
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті досліджено комунікативну грамотність педагога та її значення на заняттях з іноземної мови 
у школі. Проаналізовано закони комунікації, які відіграють важливу роль у педагогічному спілкуван-
ні. Визначено основні принципи комунікації та їх практичне застосування у навчанні іноземної мови. 
Запропоновано низку прийомів і засобів для створення доброзичливої атмосфери спілкування у класі. 
Визначено взаємозв’язок і взаємозалежність комунікативної грамотності педагога й успішного засво-
єння учнями іноземної мови. Доведено важливість комунікативної грамотності педагога, яка відіграє 
вагому роль в організації навчального процесу та передбачає знання педагогом законів, правил і прийо-
мів ефективної комунікації, вміння успішно їх реалізувати на уроках іноземної мови.

Ключові слова: комунікативна грамотність, закони спілкування, принципи комунікації, прийоми 
комунікативного впливу, навчання іноземної мови.

В статье исследованы коммуникативная грамотность педагога и ее значение на занятиях по ино-
странному языку в школе. Проанализированы законы коммуникации, которые играют важную роль в 
педагогическом общении. Определены основные принципы коммуникации и их практическое приме-
нение в обучении иностранному языку. Предложен ряд приемов и средств для создания доброжела-
тельной атмосферы общения в классе. Определены взаимосвязь и взаимозависимость коммуникатив-
ной грамотности педагога и успешного усвоения учащимися иностранного языка. Доказана важность 
коммуникативной грамотности педагога, которая играет значительную роль в организации учебного 
процесса и предполагает знание педагогом законов, правил и приемов эффективной коммуникации, 
умение успешно их реализовать на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: коммуникативная грамотность, законы общения, принципы коммуникации, при-
емы коммуникативного воздействия, обучение иностранному языку.

Kekosh M.L. COMMUNICATIVE LITERACY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
The communicative literacy of a teacher and its significance at foreign language lessons is analyzed. The 

laws of communication, which play an important role in pedagogical communication, are explored. The basic 
principles of communication and their practical application in teaching a foreign language are determined. 
A number of techniques and methods are proposed for creating a friendly atmosphere of communication in 
the classroom. The relationship and interdependence of the communicative literacy of the teacher and the 
successful acquisition of a foreign language by the pupils are defined. The importance of the communicative 
literacy of the teacher is proved; it plays an important role in the organization of the educational process and 
involves the teacher’s knowledge of laws, rules and techniques of effective communication, and the ability 
to successfully implement them at the foreign language lessons. Communicative literacy involves the use of 
communicative code – a system of principles, rules and conventions, which are based on certain categories and 
criteria and regulate the speech behavior of communication participants. The communicative code considers 
the speech behavior of the interlocutors as well-thought and conscious actions of communication and acts as 
a regulatory system for the analysis of speech behavior, its successful or unsuccessful organization, and it is 
based on the principle of cooperation by H. Grice and the principle of courtesy of G. Leech.

Key words: communicative literacy, laws of communication, principles of communication, techniques of 
communicative influence, teaching a foreign language.

Постановка проблеми. Основною ме-
тою навчання іноземної мови на сучасно-
му етапі є формування іншомовної кому-
нікативної компетенції в сукупності таких 
її складників, як мовленнєва, мовна, на-
вчально-пізнавальна та соціокультурна 
компетенції. Реалізація такої мети ставить 
завдання пошуку оптимальних шляхів орга-
нізації навчально-виховного процесу. У цій 
ситуації комунікативна діяльність вчителя, 
спрямована на встановлення педагогічно 
доцільних відносин педагога з учнем, на-
буває більшої значущості та є суттєвим по-

казником професійної компетентності вчи-
теля.

Сьогодні відбувається процес рефор-
мування української системи освіти та 
створення Нової української школи, фор-
муються нові підходи, розробляються нові 
стандарти, висуваються сучасні вимоги до 
якості освіти. Нова концепція школи перед-
бачає здатність педагога засвоювати новий 
зміст навчання та виховання, оволодівати 
інноваційними технологіями, формувати та 
удосконалювати свою комунікативну ком-
петенцію [3, с. 16].
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Комунікативна грамотність педагога є 
одним із найважливіших компонентів про-
фесійно-педагогічної культури. Необхід-
ність її формування зумовлена тим, що 
вчитель постійно залучений у процес спіл-
кування, який передбачає різноманітні та 
багатопланові відносини з тими, хто стає 
партнером у комунікації: з учнями, їхніми 
батьками, колегами. Ці відносини виника-
ють і розвиваються в процесі спільної ді-
яльності, найважливішою умовою здійснен-
ня якої є комунікація.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Протягом останніх десятиліть проводи-
лись дослідження найрізноманітніших ас-
пектів проблем комунікації: форм, методів, 
структури, технології педагогічного спілку-
вання, комунікативних потреб, здібностей, 
методів комунікативного впливу тощо.

Аналіз останніх досліджень за цією про-
блематикою дає змогу стверджувати, що 
комунікативна грамотність досліджувалась 
такими вченими-лінгвістами, як Ф. Баце-
вич, О. Морозова. Г. Почепцов, Й. Стернін, 
О. Яшенкова. Правила та принципи кому-
нікативної грамотності аналізували зару-
біжні вчені І. Бендер, Дж. Брунер, Г. Грайс,  
М. Коул, Дж. Ліч та інші.

Актуальні питання педагогічного спілку-
вання представлені в дослідженнях педаго-
гів Н. Волкової, С. Мусатова, Л. Савенко-
вої, В. Семиченко, О. Сидоренко та інших 
учених. Вагомий внесок в обґрунтування 
проблеми спілкування зробили Л. Божо-
вич, Г. Васянович, Л. Виготський, А. Дер-
кач, А. Петровський, В. Сухомлинський, 
які досліджували культуру міжособистісних 
відносин і засоби гуманізації навчального 
спілкування.

Постановка завдання. Огляд сучасних 
досліджень засвідчує, що комунікативна 
грамотність досліджується переважно в 
лінгвістиці, соціології, психології, але від-
сутні спроби системного аналізу комуніка-
тивної грамотності в педагогіці загалом і в 
методиці вивчення іноземної мови зокре-
ма. Мета статті – визначити суть і склад-
ники комунікативної грамотності вчителя та 
окреслити її роль на уроках іноземної мови 
у школі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мовознавець Ф. Бацевич визна-
чає комунікативну грамотність як сукупність 
комунікативних знань, умінь і навичок лю-
дини, які дають змогу їй ефективно спілку-
ватися в усній і писемній формах; знання 
законів, правил і засобів ефективної усної 
та писемної комунікації [2, с. 328].

Комунікативна грамотність педагога – це 
знання правил спілкування, вміння співвідне-
сти їх із конкретною ситуацією. Вона перед-

бачає культуру мовлення, мовну грамотність, 
знання з педагогіки та психології, знання про 
логіку та етику спілкування [4, с. 1].

Лінгвіст Й. Стернін визначає закони ко-
мунікації, які пов’язані із закономірностями 
процесу спілкування, психологічними осо-
бливостями учасників комунікації, умовами 
спілкування [5, с. 99–100]. Ці лінгвістичні 
закони відіграють важливу роль також у пе-
дагогічній комунікації та є запорукою ефек-
тивності засвоєння навчального матеріалу. 
Особливо значущими закони спілкування є 
в процесі вивчення рідної та іноземної мов, 
оскільки ці предмети визначаються саме 
своєю комунікативною природою. Нижче-
наведені закони покращують процес засво-
єння учнями іноземної мови та створюють 
позитивний психологічний клімат для всіх 
учасників навчального процесу:

1. Закон дзеркального розвитку кому-
нікації полягає в тому, що співрозмовник у 
процесі комунікації імітує стиль спілкування 
свого співрозмовника. Це робиться люди-
ною автоматично, практично без контролю 
свідомості. Доброзичлива манера спілку-
вання, яку створює вчитель, робить учнів 
також доброзичливими, агресивна ж мане-
ра, крик вчителя викликає в учнів бажання 
віддзеркалити та відповісти тим же.

2. Закон залежності спілкування від 
комунікативних зусиль: ефективність спіл-
кування прямо пропорційна комунікатив-
ним зусиллям. Тобто чим більше комуніка-
тивних зусиль витрачає вчитель, тим вища 
ефективність його педагогічного впливу, 
тим більш успішно відбувається засвоєння 
іноземної мови школярами.

3. Закон прогресивного зростання не-
терпіння слухачів: яким би не був цікавим 
оратор або оповідач, як би не були настро-
єні до нього слухачі або співрозмовники – 
чим довше він говорить, тим менше його 
слухають і тим більше думають про те, що 
він, очевидно, затягнув свою промову і 
йому час закінчувати. Чим довше говорить 
учитель, тим неуважнішими й нетерплячі-
шими стають учні. Отже, важливим є за-
безпечення доцільної зміни видів діяльно-
сті протягом уроку для підтримки активної 
уваги та пізнавальних інтересів учнів.

4. Закон зниження рівня інтелекту ау-
диторії зі збільшенням її чисельності: чим 
більше учнів у класі, тим нижчим є рівень 
успішного засвоєння навчального матеріа-
лу. Це варто брати до уваги під час форму-
вання груп для вивчення іноземної мови.

5. Закон мовленнєвого самовпливу: 
словесне втілення ідеї або емоції формує 
цю ідею або емоцію у мовця. Як свідчить 
практика, словесне втілення певної дум-
ки дає змогу людині впевнитися в ній,  



42 Педагогічні науки

Випуск LXXХV. 2018

остаточно утвердити її для себе. Тому важ-
ливо вчителеві організувати спілкування на 
основі засвоюваного матеріалу, створити 
сприятливі умови, які спонукають до спіл-
кування, щоб учням було приємно слухати, 
говорити, читати та писати мовою, що ви-
вчається.

6. Закон емоційної афіліації («заражен-
ня»): особи, які перебувають в однаковому 
емоційному стані, прагнуть об’єднатися в 
групу та спілкуватися один з одним. Тобто 
створення позитивного емоційного настрою 
на уроці є передумовою успішного засво-
єння іноземної мови. Діти пізнають світ че-
рез емоції, через емоційну пам’ять, а отже, 
саме вони відіграють одну з найважливіших 
ролей у формуванні особистості. На уроці 
саме педагог є для учнів джерелом емоцій. 
Дуже важливо, щоб ці емоції були виключно 
позитивними. Тільки позитивні емоції сти-
мулюють пізнавальну діяльність учнів, їхнє 
бажання брати участь під час уроку, активно 
залучатися до роботи й взаємодіяти із вчи-
телем та однокласниками.

Комунікативна грамотність має два рівні:
1. Знання й застосування норм усного 

й писемного спілкування, прийнятих у су-
спільстві для стандартних комунікативних 
ситуацій, що передбачає відповідь на за-
питання: «Як потрібно, як прийнято спілку-
ватись?».

2. Знання і застосування правил і за-
собів ефективної комунікації в стандарт-
них комунікативних ситуаціях, що передба-
чає відповідь на запитання: «Як краще, як 
ефективніше спілкуватись?» [2, с. 273].

Тому комунікативна грамотність передба-
чає адекватну комунікативну поведінку пе-
дагога, тобто його вміння ефективно й без-
конфліктно вести спілкування в стандартних 
комунікативних ситуаціях. Вона передбачає 
знання вчителем норм, правил, принципів 
і прийомів ефективного й безконфліктного 
спілкування та вміння застосувати їх у по-
трібній комунікативній ситуації.

Комунікативна грамотність передба-
чає дотримання комунікативного кодексу 
– системи принципів, правил і конвенцій, 
які ґрунтуються на певних категоріях і кри-
теріях та регулюють мовленнєву поведінку 
учасників комунікації [6, с. 283]. Комуніка-
тивний кодекс розглядає мовленнєву по-
ведінку співрозмовників як продумані та 
усвідомлені дії спілкування та виступає ре-
гулюючою системою для аналізу мовленнє-
вої поведінки, її успішної чи неуспішної ор-
ганізації, базується на принципі кооперації 
Г. Грайса та принципі ввічливості Дж. Ліча.

Учений Г. Грайс виділяє в комунікації 
принцип кооперації, який відіграє важливу 
роль також в освіті, забезпечуючи успішне 

оволодіння знаннями та формування гар-
монійно розвиненої особистості. У рам-
ках цього принципу Г. Грайс виділяє також 
більш конкретні постулати (максими), до-
тримання яких покращує організацію освіт-
нього процесу [7, с. 46–47].

– Тематична відповідність забезпечує 
дотримання максими релевантності, згідно 
з якою зміст висловлювання або репліки 
має відповідати загальній темі заняття.

– Продуктивна організація мовлення 
педагога виходить на перший план, вису-
ваючи чіткі вимоги до лексико-граматич-
ної побудови розмови: точність та ясність 
мовлення, доступність, уміння відобразити 
думки повністю, правильна вимова іншо-
мовних слів, фонетична виразність, емоцій-
ність. Усі ці вимоги відображають максиму 
манери.

– Дотримання максими кількості викли-
кає певні труднощі, оскільки вимоги до сту-
пеня інформаційного наповнення вислов-
лювання можуть змінюватися залежно від 
знань учнів, їхніх психологічних і вікових 
особливостей, емоційного стану. Переван-
таження навчання інформацією пригнічує 
творчу діяльність учнів. Тому функції вчи-
теля полягають, насамперед, у відборі та 
правильному дозуванні інформації.

– Максима якості передбачає істинність 
висловлювань педагога, відсутність хибних 
тверджень у спілкуванні з учнями та об-
ґрунтованість пояснень.

Іншим важливим принципом, який необ-
хідний у педагогічній комунікації, є принцип 
ввічливості, запропонований Дж. Лічем, він 
забезпечує рівновагу спілкування та є не-
обхідною передумовою для комунікатив-
ного співробітництва. Аналізуючи принцип 
ввічливості, Джефрі Ліч сформулював такі 
максими [8, c. 125]:

– максиму такту, яка полягає у вибо-
рі засобів педагогічної взаємодії, уміння в 
будь-якому випадку використовувати на-
йоптимальніші способи виховного впливу, 
важливим є ціннісне ставлення до учнів і 
моральні якості вчителя, серед яких увага 
та розуміння, повага до гідності учня об’єд-
нуються з терпінням і витримкою, умінням 
контролювати свій емоційний стан і при-
ймати обдумані рішення.

– максиму великодушності, яка передба-
чає уникнення домінування впродовж спіл-
кування. У такому разі комунікація буду-
ється на демократичних засадах. Вчитель 
забезпечує суб’єкт-суб’єктне спілкування, 
зважаючи на інтереси інших учнів, а також 
їхні почуття, емоції, переживання, визнає 
цінність особистості кожного учня.

– максиму схвалення, за якої педагог 
створює сприятливі умови для комуніка-
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тивного процесу у класі, формує необтяж-
ливий мовленнєвий фон. Реалізація цього 
принципу створює в класі атмосферу без-
пеки, довіри, відкритості, яка дає змогу уч-
ням вільно спілкуватись. Цей принцип тісно 
пов’язаний із принципом творчої, дослід-
ницької позиції учнів.

– максиму скромності, яка стосується 
сфери самооцінки комунікантів. Недотри-
мання максими скромності призводить до 
конфлікту самооцінок учасників мовної ко-
мунікації (відомо, що важко порозумітися з 
людиною, в якої завищена чи занижена са-
мооцінка). Тому завдання вчителя полягає 
у формуванні адекватної самооцінки учнів. 
Вимогливість, справедливе ставлення та 
доброзичливість до школярів, об’єктивна 
педагогічна оцінка якостей особистості, 
результатів її діяльності – усе це створює 
сприятливі умови для формування адекват-
ної самооцінки, яка стає основою ефектив-
ної комунікації.

– максиму згоди, що не дає змоги на-
копичувати конфронтацію, а пропонує уни-
кати конфліктів комунікації у класі шляхом 
взаємної корекції комунікативних тактик 
співрозмовників. Замість того, щоб погли-
блювати суперечності, варто працювати 
над ними.

– максиму симпатії. Це максима добро-
зичливості. Вона створює довірливі взає-
мини у класі, які є суттєвими для само-
розкриття учнів без побоювання бути не 
об’єктивно оціненим. Коректне, гуманне 
ставлення до учнів стимулює пізнаваль-
ний процес, підвищує мотивацію до нав-
чання. Вчителю треба постійно підтриму-
вати діалог з учнями, заохочувати їх до 
спілкування іноземною мовою. Саме він 
постійно перебуває у взаємодії з учнями, 
підтримує з ними контакт, легко помічає 
зміни в психологічному кліматі учнівсько-
го колективу та гнучко реагує на них.  
У такому спілкуванні переважає стиль 
дружньої взаємодії, а труднощі, які вини-
кають, творчо вирішуються спільними зу-
силлями.

Підвищенню активності та дієвості педа-
гогічного процесу, посиленню комунікатив-
ного впливу, забезпеченню його педагогіч-
ної точності та ефективності допомагають 
прийоми, що підвищують ефективність ко-
мунікації [1, с. 47]:

– Прийом «власне ім’я» орієнтується на 
називання вголос імені учня, з яким спілку-
ється вчитель. Це показує увагу до особи-
стості школяра, сприяє утвердженню його 
як особистості, викликає почуття задово-
лення та супроводжується позитивними 
емоціями, відповідно, формується атрак-
ція, позитивне сприйняття вчителя.

– Прийом «дзеркало відносин» полягає 
в добрій усмішці та приємному виразі об-
личчя вчителя. У співрозмовника виникає 
почуття захищеності, що утворює позитивні 
емоції. Коли учень почувається вільно, це 
руйнує бар’єр невпевненості, допомагає 
подолати певну розгубленість, яка прита-
манна учням під час вивчення іноземної 
мови, сприяє ефективній взаємодії між уч-
нями та вчителем.

– Прийом «золоті слова» полягає у ви-
словлюванні на адресу учнів похвали, під-
бадьорювання, що веде також до утворення 
позитивних емоцій і зумовлює прихильність 
учнів до вчителя.

– Прийом «терплячий слухач» полягає 
в уважному вислуховуванні кожного учня. 
Для уникнення труднощів у спілкуванні 
одне з найважливіших значень має уміння 
слухати.

– Прийом «особисте життя» виражаєть-
ся в залученні уваги до «хобі», захоплень 
учнів, що також підвищує його вербальну 
активність і супроводжується позитивними 
емоціями створення автентичних ситуацій, 
які переважно реалізуються у формі рольо-
вої гри та передають власний особистий 
досвід школярів, що набутий у реальному 
житті дітей.

Комунікативно грамотний педагог у 
будь-якій комунікативної ситуації завжди 
буде вести себе правильно, культурно й 
ефективно, будуватиме своє спілкування 
з урахуванням всіх параметрів комуніка-
тивної ситуації – національності, віку, рівня 
культури, знань, емоційного стану учнів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Комунікативна грамотність педагога віді-
грає важливу роль в організації навчально-
го процесу та передбачає знання педаго-
гом законів, правил і прийомів ефективної 
комунікації, вміння успішно їх реалізувати 
на уроках іноземної мови. Успішна комуні-
кація між вчителем та учнями забезпечує 
створення доброзичливої атмосфери та 
позитивного психологічного клімату в кла-
сі та дає змогу учням вільно спілкуватись 
іноземною мовою, відкрито висловлювати 
свої думки та погляди, ефективно співп-
рацювати із вчителем та однокласниками. 
Вчитель іноземної мови повинен доскона-
ло володіти не тільки лінгвістичними знан-
нями та мати гарну методичну підготовку, 
але й бути комунікативно грамотним. Роль 
вчителя полягає в тому, що, організовуючи 
процес навчання іноземної мови, потрібно 
дотримуватись певних законів, правил, по-
стулатів комунікації, що забезпечить успіш-
не спілкування на заняттях іноземної мови 
та стимулюватиме учнів до іншомовної ко-
мунікації.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ 
ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-СИНОЛОГІВ
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кафедри мов Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті порушено проблему використання додатків у процесі вивчення фонетики китайської мови 
студентами синологами на початковому рівні мовної підготовки. Розглянуто питання використання до-
датків як інформаційного забезпечення у процесі навчання. Проведений аналіз додатків, які використо-
вуються студентами у процесі вивчення фонетики та корегування їхньої вимови.

Ключові слова: інтернет-ресурси, інформаційні додатки, вивчення фонетики китайської мови, 
викладання китайської мови, інтерактивні методи.

В статье затронута проблема использования приложений в процессе изучения фонетики китайского 
языка студентами синологами на начальном уровне языковой подготовки. Изучен вопрос использова-
ния приложений в качестве информационного обеспечения в процессе обучения. Проведен анализ при-
ложений, используемых студентами в процессе изучения фонетики и корректировки их произношения.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, информационные приложения, изучение фонетики китай-
ского языка, преподавание китайского языка, интерактивные методы. 

Pereloma T.S. USE OF INFORMATION DOCUMENTS IN FORMATION OF FONETIC COMPETENCE 
OF STUDENTS-SYNOPSIS

The following article describes the importance of usage smartphone applications in teaching chinese pho-
netics to the speakers of other languages. The article touches the problem of using applications in the process 
of learning Chinese phonetics by students sinologists at the initial level of language competence. The usage 
of applications as information support in the learning process is affected. The article analyzes the applications 
usage by students in the process of studying phonetics and correcting their pronunciation. The author highleted 
the advantages of using applications by students in, and out of the classroom. The following applications were 
considered: TutorMing Chinese App, Standard Mandarin, ChinesePod – Say it Right Series, Mimic Method – 
The Flow of Mandarin, iTalki and HelloChinese. To date, there is a large number of applications that are avail-
able to most students and allow them to remotely fix the studied material. Significant advantage of them is a 
quick feedback with the results of learning, which increases their motivation and allows them to independently 
analyze where exactly they do not have knowledge and practice.

Consequently, with the development of information technology, the use of applications in the formation of 
phonetic competence of students synologists is becoming more and more popular. Existing functional capabil-
ities of the application provide students with the opportunity to study and repeat the material themselves and 
formulate the correct pronunciation through the use of interactive approaches.

Key words: Internet resources, applications, studying of Chinese phonetics, Chinese language teaching, 
interactive methods.

Постановка проблеми. У зв’язку із швид-
ким розвитком інформаційних технологій, 
кількість інформаційних додатків на смартфо-
ни та планшети у навчанні зростає, що вима-
гає аналіз існуючих додатків та виділення їх 
переваг та недоліків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження використання додатків та інших 
інформаційних технологій в освітньому проце-
сі активно проводяться на Заході, зокрема в 
таких університетах як Гарвард, Мечіганський 
технологічний університет, а в Національному 
університеті Кент (Kent State University, Ohio) 
навіть запроваджений окремий курс «Додатки 
у навчанні» (Computer Applications in Education) 
[1]. В Україні, дослідження такого феномену 
як навчання за допомогою додатків ще знахо-
диться на початковому етапі розвитку. 

Постановка завдання (цілей статті). 
Мета статті – запропонувати перелік додатків, 

які можуть бути активно використані у процесі 
навчання фонетики китайської мови та корегу-
вання вимови студентів, а також проаналізува-
ти функціонал запропонованих додатків та їхні 
переваги у використанні під час навчального 
процесу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні інформаційні технології ак-
тивно інтегруються у процес навчання в різних 
галузях. До них можна віднести електронні 
джерела, он-лайн словники, веб-статті, ін-
формаційні додатки на комп’ютери, смартфо-
ни, планшети та інші ресурси. Використання 
інформаційних технологій, зокрема додатків, 
також стало невід’ємним елементом у про-
цесі вивчення китайської мови. Додатки до-
помагають студентам практикувати лексику, 
граматику, аудіювання та допомагають коре-
гувати вимову. 

Зупинимося на загальних перевагах вико-
ристання додатків у навчанні:
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1) Різноманітні методи навчання. Впрова-
дження додатків у секторі освіти призвело до 
появи нових методів навчання. У мобільних до-
датках доступні інтерактивні ігри, які зацікав-
люють студентів різноманітністю завдань та 
підходів до вирішення питань.

2) Електронні книги та он-лайн освіта. Сьо-
годні  студенти активно використовують ме-
режу Інтернет в освітньому процесі. Саме в 
мережі Інтернет використовуються додатки 
для он-лайн бібліотек та програми для пошу-
ку книг. Ці програми полегшують студентам 
пошук відповідного навчального матеріалу та 
його використання.

3) Різноманітність функції. Низка існуючих 
додатків надає студентам можливість здійс-
нювати оплату курсів та он-лайн програм за 
допомогою мобільних додатків, що полегшує 
процес керування коштами. Крім того, існує 
ряд додатків, які можуть керувати відвідуван-
ням студентами пар, що допомагає виклада-
чам та адміністрації навчального закладу більш 
ретельно керувати навчальним процесом.

4) Програми для спілкування дозволяють 
передавати інформацію кожному студенту; 
вони можуть інформувати їх про корегування 
розкладу, створення нових груп, проведення 
різноманітних конференцій, а також проведен-
ня додаткових заходів [2].

У наш час існує велика кількість додатків, 
якими студенти користуються для підвищення 
компетентності у написанні ієрогліфів, форму-
вання лексичних та граматичних навичок, під-
вищення умінь аудіювання та формування пра-
вильної вимови. Більшість додатків включають 
всі зазначені функції одночасно, проте найчас-
тіше акцентують увагу на одному з вище наве-
дених аспектів. 

Формування фонетичної компетентності 
студентів синологів потребує формування 
вміння коректного відтворення голосних та 
приголосних китайської мови окремо та у їх-
ньому поєднанні, а також правильного відтво-
рювання усіх чотирьох тонів китайської мови. 
Існує ряд додатків, які допоможуть студентам 
сформувати коректну вимову та вказати на їхні 
недоліки у потоці мовлення. 

Одним із додатків, який допомагає студен-
там навчитися правильно відтворювати голосні 
та приголосні китайської мови в усіх чотирьох 
тонах, є TutorMing Chinese App. Цей додаток 
надає студентам можливість ознайомитись з 
усіма ініціалями (приголосними) та фіналями 
(голосними), які існують у китайській мові, та 
відтворює їх в усіх можливих поєднаннях, а та-
кож у поєднанні з чотирма тонами китайської 
мови. Крім того, додаток показує студентам, як 
записати те чи інше слово за допомогою пхіні-
на (стандарт латинізування китайської мови).

Ще одним корисним додатком для форму-
вання правильної вимови є Standard Mandarin. 
Цей додаток не лише відтворює усі можливі 
склади китайської мови в усіх чотирьох тонах, 

але й пояснює, які м’язи задіяні при вимові 
того чи іншого складу, що допомагає студен-
там позбавитись наявності акценту. Після того, 
як студент обирає відповідний склад, програма 
відтворює його за допомогою аудіозапису. Па-
ралельно з відтворенням відповідного складу 
на екрані з’являється малюнок будови мовно-
го апарату, де показано відповідне положення 
органів мовного апарату для коректної вимови 
обраного складу. Поряд із малюнком додаєть-
ся пояснення формування правильної вимови 
(див. Рисунок 1).

Іншим корисним, на наш погляд, додатком 
для використання студентами – є ChinesePod –  
Say it Right Series. Цей додаток вважається 
одним із найкращих ресурсів для покращен-
ня вмінь аудіювання та вимови тих, хто вивчає 
китайську мову. Окрім практики аудіювання, 
додаток включає в себе серію відео, де пояс-
нюються правила вимови та зміни тонів у по-
тоці мовлення. Пояснюється положення губ та 
язика в простій та доступній формі. Крім того, 
відео включає найпоширеніші питання від ко-
ристувачів, які теж вивчають китайську мову. 

The Mimic Method – The Flow of Mandarin є 
ще одним додатком, який вартий уваги. Функції 
цього додатку значно відрізняються від функ-
цій зазначених вище додатків. Він використо-
вує пісні з речетативом у навчанні для фор-
мування правильної вимови китайської мови. 
Крім того, у процесі навчання студент може 
отримати коментар від викладача. Використо-
вуючи додаток, студент вивчає всі ініціалі та 
фіналі китайської мови, після чого використо-
вує Soundcloud, щоб записати себе, відтворю-
ючи відповідний звук. З часом студент буде 
імітувати не лише прості слова, а також і ряд-
ки з різноманітних китайських пісень. На жаль, 
додаток не надає студентам відео-пояснень 
та детальних пояснень роботи мовного апа-
рату під час вимови відповідних звуків, проте 
функція запису власної вимови та можливість 
отримати коментар від носія мови є значною 
перевагою цього додатку. Постійна практика 
вимови певних звуків без отримання коректно-
го коментаря може призвести до формування 
помилок на початковому етапі формування ви-
мови. Отримання коректного зворотного зв’яз-
ку допоможе звернути увагу на власні помил-
ки і виправити їх вчасно на початковому етапі 
формування вимовних навичок. Деякі програ-
ми використовують програмне забезпечення 
для розпізнавання голосу, але такі програми 
не завжди є точними. Саме тому можливість 
отримати коментар від носія мови через дода-
ток – є дуже корисним для студентів.

Використання додатків – це не тільки са-
мостійне вивчення мови чи вивчення мови 
за допомогою отримання коментарів від но-
сія. Можливість встановити контакт із носієм 
мови або знайти собі викладача для роботи 
з ним в режимі он-лайн також є однією з пе-
реваг використання додатків у вивченні ки-
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тайської мови як іноземної. Вивчати мови у 
супроводі професійного викладача, зазвичай, 
є найбільш ефективним, а можливість працю-
вати з ним за допомогою додатку економить 
час студенту та викладачеві. Одним з додат-
ків, що дає змогу тим, хто вивчає китайську 
мову, знайти собі партнера для спілкування, 
а у перспективі і викладача, є iTalki. Цей до-
даток надає можливість знайти собі партне-
ра для практики мови чи викладача. Студент 
може обрати зручний для себе час зв’язку із 
носієм, розробити календар занять та взяти 
участь у різноманітних форумах, де практику-
ють китайську мову [3].

Ще одним корисним для користувачів 
додатком є HelloChinese. Цей додаток на-
дає можливість користувачам практикувати 
лексику, граматику та вимову. Практикуючи 
вимову, студент, насамперед, прослуховує 
аудіозапис слова, словосполучення або ре-
чення, після чого він має відтворити почутий 
матеріал. Користувач отримує відгук щодо 
своєї вимови моментально, додаток одразу 
ж відображає, правильно чи неправильно ко-
ристувач відтворив запропоноване словос-
получення. Практика вимови проводиться в 
кожному розділі цього додатку, що дозволяє 
користувачам постійно слідкувати за пра-
вильністю вимови.

Функціональні додатки, про які йшлося 
вище, є далеко не повним списком існуючих 
на сьогоднішній день додатків, які можуть 
значно полегшити вивчення китайської мови, 
зокрема вивчення фонетики та покращення 
вимови. З розвитком інформаційних техноло-
гій вивчення іноземних мов стає все більш ін-
терактивним та доступним. Проаналізувавши 
функції існуючих додатків, можна виділити їх 
суттєві переваги:

1) Доступність, а саме можливість доступу 
до матеріалу через додаток двадцять чотири 
години на добу;

2) Можливість практики матеріалу в 
будь-якому місці;

3) Розважальний фактор. Навчання пере-
стає бути пасивною активністю, а стає ціка-
вішим завдяки наявності ігор та різноманітних 
завдань у додатках;

4) Систематичне повторення. Студенти 
мають можливість моніторити, який матеріал 
вони засвоїли краще, а який – гірше. Таким 
чином, додаток сам буде пропонувати повто-
рити невивчений матеріал та групувати його у 
різноманітні завдання.

5) Самоконтроль. Більшість з додатків доз-
воляють студенту самому відстежити свій 
прогрес у вивченні матеріалу за допомогою 
окремих статистик. Ці дані допоможуть надати 
користувачу адекватну оцінку засвоєння ним 
відповідного матеріалу.

6) Самостійне використання медіа-ма-
теріалів. Додатки надають студентам мож-
ливість використовувати аудіо та відео 

матеріали для підвищення рівня мовної ком-
петентності. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Різноманітність додатків відкриває учням ве-
лику кількість можливостей самостійно ви-
вчати китайську мову, зокрема самостійно 
корегувати свою вимову шляхом відтворення 
слів та словосполучень за аудіозаписом носіїв 
мови або шляхом запису своєї вимови для от-
римання зворотного зв’язку від носіїв.

Сьогодні існує велика кількість додатків, 
які є доступними для більшості студентів та 
дозволяють їм дистанційно закріплювати ви-
вчений матеріал. Значною їх перевагою є 
швидкий зворотній зв’язок щодо результатів 
навчання, що підвищує їх мотивацію та доз-
воляє самостійно проаналізувати, де саме їм 
бракує знань та практики. Можливість швидко 
помітити помилки у власній вимові заохочує 
студентів до більш продуктивного навчання та 
постійної практики на шляху удосконалення 
своєї вимови.

Отже, з розвитком інформаційних техноло-
гій, використання додатків у формуванні фо-
нетичної компетентності студентів синологів 
стає все більш популярним. Наявні функціо-
нальні можливості додатків надають студен-
там можливість самостійно вивчати та пов-
торювати матеріал та формувати правильну 
вимову шляхом використання інтерактивних 
підходів.

Додатки.

 

Рис. 1.
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У статті визначено основні види закладів вищої освіти США. Установлено, що науково-дослідні 
університети є найпотужнішими центрами вищої освіти США, які пропонують широкий спектр під-
готовки спеціалістів за різними рівнями освіти. Висвітлено особливості підготовки студентів у цих 
навчальних установах. Визначено основні характеристики науково-дослідних університетів.

Ключові слова: науково-дослідні університети, науково-дослідна робота, студенти, США. 

В статье раскрыты основные виды высших учебных заведений в США. Установлено, что исследо-
вательские университеты являются самыми значимыми центрами высшего образования в США. Эти 
университеты предлагают широкий спектр подготовки специалистов разных уровней образования. 
Раскрыты особенности подготовки студентов в данных учреждениях. Определены основные характе-
ристики научно-исследовательских университетов.

Ключевые слова: научно-исследовательские университеты, научно-исследовательская работа, 
студенты, США.

Sergeyeva O.A. THE ROLE OF RESEARCH UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCA-
TION IN THE USA

Citizens of the United States highly appreciate higher education, as they believe that it is a guarantee of 
further employment and career development. The American society believe that higher education lies at the 
heart of economic and social progress, strengthens the position of the country in the world market, supports 
national security and contributes to democracy. 

The analysis of scientific literature has revealed that there are several types of higher education establish-
ments in the United States, the most progressive of which are research universities. It is found out that there 
are 297 universities of such a type in the country. 

It has been clarified that most research universities are divided into clusters, according to the dominant field 
of research. Let us note that the cluster includes partner universities or faculties that work on the same scientific 
theme and direction.

It should also be noted that there have been conceptual changes in approaches to research at the universities in 
recent decades. Now at universities more and more attention is drawn to the participation of students in the research. 
In particular, students take part in scientific forums, present their own plans for the implementation of scientific ac-
tivities, take active part in the activities of student incubators, summer business schools, innovation clubs, etc.

The analysis of scientific literature has revealed several specific features of research universities, namely 
integration of students’ research activity at any stage of the educational process; a high percentage of "Master" 
and "Ph.D." applicants and a relatively small percentage of students receiving the first degree in higher edu-
cation; a large number of postgraduate education programs; the ratio between teachers and students is 1 to 6, 
compared with other educational institutions, where the ratio is 1 to 12, etc.

Key words: research universities, scientific and research work, students, the USA.

Постановка проблеми. Громадяни США 
дуже цінують вищу освіту, адже вважають, 
що вона є запорукою подальшого працев-
лаштування та кар’єрного зростання. Ключо-
ва роль вищої освіти полягає також в еко-
номічному та соціальному розвитку держави, 
в зміцненні позицій на світових ринках, під-
тримці національної безпеки та розбудові 
демократичної держави. В американському 
суспільстві існує думка, що саме вища освіта 
готує людину до свідомої участі в політично-
му житті країни та правильного вибору під 
час голосування, що є необхідною умовою 
демократичної держави. Саме тому розбу-
дові та вдосконаленню системи вищої освіти 
в країні приділяється дуже велика увага. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій засвідчив, що науковці неодноразово 
зверталися до вивчення та аналізу як систе-
ми вищої освіти США взагалі, так і її окремих 
елементів. Зокрема, було проаналізовано 
сучасний стан та пріоритети розвитку США 
(О. Тарасова), зміни в парадигмі підготовки 
викладачів вищої школи США (О. Сіротіна), 
висвітлено переваги системи вищої освіти 
США на міжнародній арені (М. Сандул) та 
особливості навчання майбутніх викладачів 
у магістратурі у США (Батечко Н.).

Разом із тим вважаємо, що в науковій 
літературі недостатньо висвітлено роль 
науково-дослідних університетів у системі 
вищої освіти США та підходи до підготов-
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ки майбутніх спеціалістів в цих закладах 
освіти, що і є метою даної публікації. Задля 
цього планується розв’язати такі наукові 
завдання: визначити основні типи закладів 
вищої освіти в США, окреслити відмінно-
сті науково-дослідних університетів в США, 
визначити їх основні характеристики та 
функції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз наукової літератури засвід-
чив, що в США існує декілька типів закладів 
вищої освіти, які можуть бути як державни-
ми, так і приватними. Зазначимо, що якість 
освіти та престижність закладу залежать не 
від джерела фінансування, а від рівня ви-
кладацького складу, освітніх програм, ма-
теріального оснащення закладу, наявності 
бібліотек, лабораторій тощо. 

Так, у 2005 році в США функціонувало 
3680 закладів вищої освіти, з яких 1594 – 
державних вищих навчальних закладів та 
2086 – приватних. Ці заклади вищої освіти 
включають у себе як університети, так і ко-
леджі, навчання в яких продовжується два 
або чотири роки [12].

На основі аналізу педагогічної літерату-
ри можна виділити чотири основні типи за-
кладів вищої освіти, а саме:

1)  університети;
2) коледжі;
3) технічні заклади освіти; 
4) дворічні та громадські коледжі, які 

пропонують великий спектр професій, 
починаючи від перукаря до бухгалтера і 
IT-спеціаліста.

Університети поділяються на багатопро-
фільні та дослідні. Університет є багатопро-
фільним у тому випадку, якщо в ньому 
передбачене навчання за програмами ма-
гістрів, тоді як дослідний університет про-
понує ще підготовку докторів наук (PhD)  
[7, с. 222]

На основі результатів дослідження можна 
стверджувати, що дослідні університети –  
це університети з надійною репутацією за 
кордоном та на теренах країни, які інтегру-
ють науку та освіту. Саме ці університети 
користуються найбільшою підтримкою фе-
деральних бюджетів для проведення нау-
кової та освітньої діяльності [10, с. 162].

Дослідні університети є також найпотуж-
нішими центрами вищої освіти з широким 
спектром програм для здобуття ступеня 
бакалавра. Студенти мають змогу отримати 
на базі цих університетів ступень магістра 
та доктора філософії. 60% усіх докторан-
тів США підготовлено саме в даних освітніх 
закладах. 

Також у ході дослідження необхідно за-
значити, що 60% усіх фундаментальних 
досліджень проводиться в рамках універ-

ситетів, а 13% обсягу від загальнодержав-
них інвестицій на науково-дослідну роботу 
припадає на академічний сектор. Важли-
вим фактором постійного розвитку науко-
во-дослідної роботи в стінах університету є 
також і тісна співпраця американських на-
уковців, викладачів та студентів [4, с. 319; 
10, с. 163]. 

За даними Фонду Карнегі, наприкінці 
2010 в США функціонувало 297 дослідних 
університетів, які поділяються на:

1) дослідні університети з дуже висо-
кою дослідницькою активністю (108 універ-
ситетів);

2) дослідні університети з високою ак-
тивністю (99 університетів);

3) докторські дослідні університети (90 
університетів) [9].

Відповідно до одного з рейтингів щодо 
визначення найкращих топ-100 закладів 
вищої освіти 30 таких університетів знахо-
диться на території США. До них відносять-
ся Массачусетський технологічний інститут 
(1 місце в рейтингу топ-100), Стендфорд-
ський університет (2 місце), Гарвардський 
університет (3 місце), Каліфорнійський 
технологічний університет (4 місце), Чи-
казький університет (9 місце), Принстон-
ський університет (13 місце), Корнельський  
(14 місце), Йельський університет (16 міс-
це) тощо.

Незважаючи на те, що з року в рік місця 
в топ-рейтингу дещо змінюється (так, по-
рівняно з 2015/16 навчальним роком Гар-
вардський університет помінявся місцями в 
рейтингу із Стенфордським університетом, 
Каліфорнійський технологічний універси-
тет та Чиказький університети покращили 
позиції та посіли четверте та дев’яте місця 
тощо), все одно можна зробити висновок, 
що в топ-20 домінують заклади вищої осві-
ти саме США [1; 7; 10].

Зазначимо, що рейтинг розраховувася 
на основі таких показників, як:

1) академічна репутація;
2) рівень цитувань;
3) рівень професорсько-викладацького 

складу;
4) кількість студентів;
5) кількість іноземних студентів [1].
У ході дослідження також встановлено, 

що більшість дослідних університетів по-
діляються на кластери відповідно до домі-
нуючої галузі дослідження. Зазначимо, що 
кластер включає в себе партнерські універ-
ситети або факультети, які працюють над 
науковими темами одного і того ж спряму-
вання [11, с. 103].

Так, Массачусетський технологічний ін-
ститут та Гарвардський університет вхо-
дять до біотехнологічного кластеру та тісно 
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співпрацюють із Бостонським та Кембрид-
жським університетами. Стенфордський 
університет, Каліфорнійський університет 
у Берклі та університети Санта-Клари та 
Сан-Хосе входять до кластеру Кремніє-
вої долини, а Каліфорнійський університет 
Сан-Дієго – до біофармацевтичного клас-
теру південної Кароліни [10, с. 162].

На території університетів або непода-
лік від них створюються дослідні парки, 
які являють собою зону, де об’єднано на-
уково-виробничу, освітню та культурну ді-
яльність для забезпечення безперервного 
інноваційного циклу. Метою цих парків є 
створення та підтримка зв’язків із бізнесом 
та передача нових технологій та проектів, 
які були розроблені в наукових центрах, на 
виробництво. Структура дослідного парку 
складається з дослідного підрозділу обчис-
лювального центру, експериментального 
виробництва, освітнього центру та юридич-
ної служби. Причому представники дослід-
ного парку мають змогу користуватися уні-
верситетською бібліотекою, лабораторіями 
та комп’ютерними центрами.

Одним із важливих компонентів дослід-
них парків є так званий бізнес-інкубатор, в 
якому команда дослідників отримує пільго-
ві умови шодо оренди приміщення та об-
ладнання, консультацій, фінансової та ін-
формаційної підтримки [5, с. 28].

Так, у Массачусетському технологіч-
ному університеті працюють лабораторія 
Лінкольна, лабораторія інформатики та 
штучного інтелекту, школа управління. Не-
обхідно зазначити, що 77 науковців, серед 
яких є і студенти, є лауреатами Нобелів-
ської премії, що є рекордним показником. 
Каліфорнійському технологічному універ-
ситету належить Лабораторія реактивного 
руху, яка працює над запуском автоматич-
них космічних апаратів HASA [10, с. 163]. 

Ще одним прикладом такого проекту є 
сумісне дослідження Гарвардського інсти-
туту хімії та клітинної біології із Гарвард-
ською медичною школою та факультетом 
гуманітарних та природничих наук, а також 
із фармацевтичною компанією «Мерк» та 
Національним інститутом дослідження раку. 
Зокрема, інститут хімії та клітинної біології 
досліджував механізми, які відбуваються на 
клітинному рівні. Зазначимо, що до прове-
дення таких досліджень залучаються й кра-
щі студенти, які після закінчення універси-
тету мають змогу продовжити тут наукову 
діяльність [8, с. 155].

Як установлено О. Циркун, науково-до-
слідні університети є ключовими фігура-
ми в економічному розвитку регіонів че-
рез підготовку фахівців та комерціалізацію 
знань і технологій. Науково-дослідна ді-

яльність стимулює розвиток регіону, що 
приводить до підвищення рівня життя су-
спільства, створення нових робочих місць, 
конкурентоспроможності країни. За останні 
двадцять років роль закладів вищої освіти в 
здійсненні науково-дослідної роботи знач-
но підвищилася, оскільки багато компаній 
змінили профіль діяльності власних дослід-
них лабораторій. Це пов’язано з тим, що 
великій частці компаній США вигідно інве-
стувати в короткострокові проекти, і через 
це підвищилася роль університетів у націо-
нальній інноваційній системі. 

У ході дослідження встановлено, що 52 
відсотки всіх фундаментальних досліджень 
проводиться в дослідних університетах, 
ці університети також готують від 60 до 
80 відсотків докторантів у галузі комп’ю-
терних, інформаційно-комунікаційних, ін-
женерних та математичних наук та від  
78 до 95 відсотків бакалаврів у сферах, які 
потребує американська економіка. Вплив 
дослідних університетів ілюструє кількість 
стартапів, започаткованих у результаті на-
уково-дослідної діяльності вищих навчаль-
них закладів, яка у 2012 році дорівнювала 
705 проектам.

Необхідно зазначити, що в останні де-
сятиліття відбулися концептуальні зміни в 
підходах до здійснення науково-дослідної 
роботи в університеті. Так, якщо раніше до 
цього виду роботи залучалися переважно 
викладачі університету, то тепер усе біль-
ше уваги звертається на участь студентів 
у цьому виді діяльності. Зокрема, студенти 
беруть участь у наукових форумах, презен-
тації власних планів щодо реалізації про-
дуктів власної наукової діяльності, беруть 
активну участь у діяльності студентських 
інкубаторів, літніх бізнес-шкіл, інноваційних 
клубів тощо (The Innovative & Entrepreneurial 
University).

Це пов’язано з тим, що спільнота аме-
риканських освітян наголошує на тому, що 
сьогодні модель освіти, де студентам про-
понується тільки відповідний багаж знань, 
не є актуальною. Здобувачам вищої освіти 
необхідно перш за все прищеплювати на-
вички самостійної роботи, «занурювати їх 
у майбутній фах» із першого року навчання 
та залучати до науково-дослідної роботи. 
Здобуття знань у процесі проведення фун-
даментальних та прикладних досліджень, 
участь у публікації результатів власного 
дослідження, залучення до процесу викла-
дання студентів старших курсів – є однією 
з особливостей організації навчального 
процесу. 

Актуальним для навчального процесу в 
дослідних університетах є також і відхід від 
вузької спеціалізації, підготовка спеціаліс-
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тів широкого профілю. Як установлено О. 
Тарасовою, з таким завданням краще за 
все справляються університети, де не тіль-
ки зосереджені наукові школи, що забез-
печують міждисциплінарність та фундамен-
тальність освіти, але де одержані знання 
постійно підтримуються власними наукови-
ми дослідженнями викладачів, аспірантів та 
студентів [3; 6; 12].

Такий підхід до організації навчального 
процесу в науково-дослідних університе-
тах відображено в програмах основних та 
вибіркових дисциплін та залученні студен-
тів до позааудиторної науково-дослідної 
роботи (акселераторів, підприємницьких 
центрів, бізнес-змагань тощо). Зазначимо, 
що підприємницька стратегія стала ключо-
вим компонентом майже в усіх дослідних 
університетах та була підтримана Депар-
таментом із комерційної діяльності США у 
звіті щодо комерціалізації університетських 
технологій [2].

Отже, підсумовуючи, можна виділити 
такі характеристики науково-дослідних уні-
верситетів:

1) інтеграцію освіти та дослідження на 
будь-якому етапі освітнього процесу;

2) високий відсоток здобувачів рівня 
«магістр» та «доктор філософії» та відносно 
невеликий відсоток студентів, які отриму-
ють першу ступінь вищої освіти;

3) велику кількість програм післяди-
пломної освіти;

4) невелику кількість студентів, що 
прикріплено до одного викладача (співвід-
ношення між викладачами та студентами  
(1: 6) порівняно з іншими закладами освіти, 
де це співвідношення – 1: 12);

5) проведення фундаментальних дослі-
джень, які фінансуються як із федерального 
бюджету, так і з некомерційних організацій;

6) тісний зв’язок із бізнесом та комер-
ціалізація результатів наукових досліджень, 
які проводяться в дослідницьких парках;

7) вплив на розвиток регіону [5, с. 25; 10].
Висновки з проведеного дослідження. 

Отже, дослідні університети є важливим 
компонентом розвитку регіону, а традицій-
ні освітні функції університета доповнюють-
ся його активною діяльністю щодо передачі 
нових технологій промисловості та бізнесу. 
Науково-дослідні університети відіграють 
ключову роль як в економіці країни, так і в 

підготовці майбутніх фахівців, адже саме на 
їх базі проводяться фундаментальні та при-
кладні дослідження, які сприяють розвитку 
країни, з одного боку, та залучають молодь 
до науково-дослідної роботи, з іншого.

У подальшому планується проаналізу-
вати форми науково-дослідної роботи сту-
дентів у науково-дослідницьких університе-
тах. 
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У статті порушено проблему пошуку нових засобів фізичного виховання студентської молоді. Здійс-
нено спробу довести, що фітнес-технології можуть залучатись в освітній процес як засоби фізичного 
виховання. Серед різної кількості інтернет-ресурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено 
віртуальні спортивні клуби, інтернет-версії освітніх та спортивних телеканалів, соціальні мережі, сай-
ти навчальних закладів. 

Ключові слова: фітнес-технології, фізичне виховання і спорт, студенти, засоби навчання.

В статье затронута проблема поиска новых средств физического воспитания студенческой молодежи. 
Предпринята попытка доказать, что фитнес-технологии могут привлекаться в образовательный процесс в 
качестве средств физического воспитания. Среди разного количества интернет-ресурсов, имеющих значи-
тельное воспитательное воздействие, выделены виртуальные спортивные клубы, интернет-версии образо-
вательных и спортивных телеканалов, социальные сети, сайты учебных заведений.

Ключевые слова: фітнес-технологии, физическое воспитание и спорт, студенты, средства обучения.

Shkola O.M., Boichenko A.V., Surovov O.A. BACKGROUND OF THE USE OF FITNESS- 
TECHNOLOGY AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

The article addresses the problem of finding new means of physical education for students. Strengthening 
the health of the population of Ukraine is one of the main state tasks. It is solved by increasing motor activity 
through various types of such activity. The active use of various means of physical education is an important 
part of the system of educating the young generation and strengthening their health. Due to this, the prerequi-
sites for the use of innovative technologies as a means of physical education for students have arisen.

The purpose of the article is to define, substantiate and implement pedagogical conditions for creating an 
environment. It will be aimed at improving the motor activity of students to promote health through fitness 
technology in the process of physical education.

The article attempts to prove that fitness technologies can be involved in the educational process as a means 
of physical education. Among various numbers of Internet resources that have a significant educational impact, 
virtual sports clubs, Internet versions of educational and sports TV channels, social networks, educational in-
stitutions websites and others are highlighted.

Therefore, now in higher education it is necessary to create an algorithm for individualizing the educational 
process for physical education, developing methods using new means of physical culture and sports. They 
must comply with modern innovative and information technology approaches.

Key words: fitness-technology, physical education and sport, students, means of education.

Постановка проблеми. Зміцнення 
здоров’я населення України – одне з ос-
новних державних завдань, яке вирішуєть-
ся шляхом підвищення рухової активності 
за допомогою різних видів рухової діяль-
ності. Активне застосування різних засо-
бів фізичного виховання є дуже важливою 
частиною системи виховання молодого 
покоління загалом і зміцнення їх здоров’я. 
Завдяки цьому виникли передумови вико-
ристання інноваційних технологій як засо-

бів фізичного виховання студентської мо-
лоді.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У державних законах та нормативних 
документах наголошується на необхідно-
сті гармонійного розвитку особистості та 
збереження й зміцнення здоров’я людини. 
Нині фізичне виховання у закладах вищої 
освіти переживає системну трансформа-
цію. Створення здоров’язбережувально-
го середовища буде можливе тільки тоді, 
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коли викладач фізичного виховання сам 
намагається створити умови для кращого 
виконання головних завдань держави, має 
особистісні переконання, готовність і спря-
мованість на нове та цікаве для збережен-
ня здоров’я своїх студентів. 

На допомогу у вирішенні цього питання 
приходить використання інтернет-ресур-
сів, що мають значний виховний вплив: 
віртуальні спортивні клуби, інтернет-вер-
сії освітніх та спортивних телеканалів, со-
ціальні мережі, сайти навчальних закладів 
тощо. Впровадження в освітній процес з 
фізичного виховання студентів нових форм, 
методів, методик та засобів має позитив-
но вплинути на фізичний розвиток, фізичну 
підготовленість, зміцнення здоров’я та ін-
терес до занять фізичними вправами. Все 
це було об’єднано у фітнес-технологію та 
впроваджено в дисципліну «Фізичне вихо-
вання». 

Одними з інноваційних технологій є фіт-
нес-технології. Як показує практика, саме 
вони натепер отримують все більшу попу-
лярність серед студентської молоді. Ба-
гато дослідників (В.О. Жамардій, 2018;  
Ж.Л. Козіна, 2017; О.В. Фоменко, 2017; 
О.М. Школа, 2018 та ін.) розглядали різні 
види фітнесу для застосування його в за-
няттях студентів. Було виявлено, що се-
ред студентів найбільшою популярністю 
користуються також нові види гімнастики: 
фітнес-аеробіка, шейпінг, джаз-гімнасти-
ка, пілатес, боді-флекс, чер-данс та інші  
(Т.А. Базилук, 2013;  Т.В. Шепеленко, 2017; 
Д.В. Пятницька, 2017 та ін.). У науково-ме-
тодичній літературі висвітлені методичні 
особливості проведення занять ритмічною 
гімнастикою та їх вплив на організм тих, 
хто займається (Т.С. Лисицька, 2002 та ін.).

Мета статті полягає у визначенні, об-
ґрунтуванні та реалізації педагогічних умов 
створення середовища, яке буде спрямо-
вано на підвищення рухової діяльності сту-
дентської молоді для зміцнення здоров’я 
через використання фітнес-технологій у 
процесі фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Сутність 
педагогічного експерименту полягала в по-
будові експериментальної ситуації, в умо-
вах якої стає можливим виявлення зв’язку 
між використанням інноваційної методики 
проведення занять з фізичного виховання 
та показниками ефективності освітнього 
процесу з фізичного виховання студентів 
закладів вищої освіти.

У дослідженні проводився аналіз ре-
зультатів соціологічного опитування за 
такими напрямами: відомості про респон-
дентів; питання щодо здорового способу 
життя; мотиваційно-ціннісна спрямованість 

у сфері фізичної культури і спорту. В опи-
туванні брали участь студенти всіх курсів 
Комунального закладу «Харківська гума-
нітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради (КЗ «ХГПА» ХОР). Диферен-
ційований аналіз відповідей студентів пока-
зав, що контингент неоднорідний за віком, 
статтю і досвідом фізкультурно-спортивної 
діяльності.

Серед студентів, які вступили до закладу 
вищої освіти, практично немає спортсме-
нів-розрядників (90,4%). Причому 9,6% з 
опитаних відзначили, що в старших класах у 
них практично була відсутня різноманітність 
видів рухової активності. Таким чином, ви-
явлено, що такі факти доцільно враховува-
ти під час організації освітнього процесу на 
першому курсі. Також зрозуміло, що успіх 
подальшої роботи багато в чому залежить 
від якості комплектування навчальних груп. 
Також аналіз відповідей студентів щодо 
здорового способу життя та фізичного ви-
ховання загалом виявив їх позитивне праг-
нення в отриманні знань, умінь і навичок у 
фізкультурній та спортивній діяльності. Так, 
на запитання: «Чи вважаєте Ви обов’язко-
вим включення дисципліни «Фізичне вихо-
вання» в освітній стандарт?» 75,7% відпові-
ли позитивно, 20,6% – сумніваються та 4% 
– заперечують.

Вивчаючи потреби студентів за видами 
рухової активності, було встановлено, що 
з переходом від одного вікового рівня до 
іншого спостерігається зменшення кілько-
сті видів спорту, обраних для вивчення, що 
свідчить про недостатню сформованість у 
студентів потреби в заняттях певним видом 
спорту. Студенти активно шукають види 
рухової активності, в яких вони можуть реа-
лізувати свій потенціал. Це є підставою для 
розширення діапазону рухової активності 
і можливості корекції робочої навчальної 
програми.

Вивчення мотиваційно-ціннісного став-
лення студентів до фізичного виховання 
дало змогу виділити основні мотиви, що 
відображають ставлення до: фізичного 
вдосконалення, дружньої солідарності, су-
перництва, спортивного та ігрового наслі-
дування. Отримані дані дають змогу вважа-
ти, що розподіл пріоритетів у цій сфері має 
велику схильність щодо мотиву повинності 
(42%), отримання позитивного заліку з дис-
ципліни «Фізичне виховання» (51%). Аналіз 
мотиву дружньої солідарності (бажання 
бути, як всі, прийшов на заняття «за ком-
панію» – 16%) підтверджує факт, що сту-
денти не повною мірою розуміють значення 
фізичного виховання в своєму особистому 
розвитку і ще не можуть визначити той вид 
рухової активності, в якому їхній потенціал 
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був би реалізований. Прагнення досягти 
високих спортивних результатів престижне 
для обмеженого кола студентів (3,8%). Це 
свідчить про те, що можливості фізичного 
виховання як засобу підтримки працездат-
ності ще не отримали належної оцінки у 
студентів. Турбота про свій фізичний стан 
не стала постійною потребою для більшо-
сті студентів. Про це свідчить аналіз мотиву 
фізичного вдосконалення: підтримка рівня 
фізичної підготовленості – 5,6%; оптиміза-
ція ваги – 4,1%; корекція фігури – 5%. От-
римана інформація свідчить про невпоряд-
кованість ціннісного ставлення студентів до 
фізичного виховання і спорту, їх недостат-
ній взаємозв’язок.

Спортивна спрямованість практичних 
занять з фізичного виховання студентів 
закладів вищої освіти може не тільки ра-
дикально змінити їх фізкультурну актив-
ність, але й загалом прищепити спортив-
ний стиль повсякденної життєдіяльності. 
Як відзначають фахівці, спортивний шлях –  
це енциклопедія технології культурно-
го перетворення фізичного, психічного та 
морального в особі, і не використовувати 
його у фізкультурному вихованні студент-
ської молоді було б неправильно [2]. Також 
на початку дослідження були отримані ви-
хідні дані, які відображають рівень розвит-
ку рухових здібностей студентів. Початкове 
тестування рухових здібностей не виявило 
достовірних розходжень. В освітній процес 
академічних груп було впроваджено певні 
види фітнесу, які студенти обрали самі для 
занять з фізичного виховання. Це такі види, 
як: фітнес-аеробіка, Табата та скіпінг. Саме 
ці види фітнесу й стали пріоритетними для 
занять та увійшли в розроблену методику 
навчання з використанням фітнес-техноло-
гій у процесі занять фізичним вихованням.

За результатами використання розро-
бленої методики заняття з фізичного вихо-

вання, що проходили із застосуванням фіт-
нес-технологій в основному педагогічному 
експерименті в академічних групах, були 
отримані певні позитивні зміни показників 
розвитку рухових здібностей за різних ру-
хових режимів (табл. 1). 

У групі 2, де застосовувалися на занят-
тях фізичного виховання фітнес-технології: 
фітнес-аеробіка, Табата і скіпінг, згідно з 
розробленим режимом рухової діяльності, 
вдалося достовірно підвищити розвиток 
рухових здібностей студентів  порівняно з 
групою 1.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Аналіз спеціальної нау-
кової та навчально-методичної літератури, 
а також узагальнення практичного досвіду 
роботи викладачів кафедри фізичного ви-
ховання КЗ «Харківська гуманітарно-педа-
гогічна академія» ХОР дали  змогу встано-
вити, що питання вдосконалення робочих 
навчальних програм з дисципліни «Фізичне 
виховання» на основі фітнес-технологій ви-
вчені не досить. Неналежна сформованість 
потреби в заняттях певним видом фітнесу 
у студентів усіх курсів визначає великий ді-
апазон бажань в оволодінні сучасних рухо-
вих систем і видів фітнесу.

Також результати досліджень показали 
недостатню відповідність змісту робочої 
навчальної програми з дисципліни «Фізич-
не виховання» інтересам і потребам сту-
дентів у галузі фізичної культури і спорту, 
що не дає змогу повною мірою формувати 
фізкультурно-спортивні інтереси та потре-
би в активній руховій діяльності.

Однією з форм організації фізичного 
виховання студентів вважається форма з 
використанням новітніх оздоровчих техно-
логій. У цьому зв’язку у вищій школі нині 
необхідна розробка алгоритму індивідуа-
лізації освітнього процесу з фізичного ви-
ховання, а також розробка методик із ви-

Таблиця 1
Зміни показників розвитку рухових здібностей студентів 

після основного педагогічного експерименту

№ п/п Рухові здібності
Група 1 Група 2

t
М±m М±m

1. Гнучкість, см 16,10±0,89 19,1±0,52 3,03
2. Динамічна сила, кількість разів 15,1±1,12 20,6±0,82 4,00
3. Статична сила, с 1,02±0,11 1,44±0,22 1,75
4. Вибухова сила, см 30,5±1,19 37,2±0,82 4,62
5. Рівновага, с 49,7±1,72 51,0±2,16 0,47
6. Координація рухів, бали 3,76±0,09 3,16±0,02 7,70
7. Витривалість, кількість разів 56,5±2,38 65,3±2,08 2,78
8. Швидкість, кількість разів 19,5±0,59 20,9±0,37 2,00
9. Вестибулярна стійкість, бали 4,20±0,07 4,60±0,07 4,08
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користанням кардинально нових засобів 
фізичної культури і спорту, що відповіда-
ють сучасним інноваційним та інформацій-
но-технологічним підходам.

Подальше дослідження планується про-
вести із застосуванням інноваційних тех-
нологій розвитку фізичних здібностей 
студентів із використанням фітнесу для під-
вищення показників стану їхньої фізичної 
підготовленості і психофізіологічних мож-
ливостей.
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СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

УДК 373.2.033

ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дука Т.М., к. пед. н., 
доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті порушено проблему пошуку емоційно дієвих засобів екологічного виховання дітей до-
шкільного віку. Виокремлено педагогічні умови роботи з авторськими казками, що мають значний ви-
ховний потенціал. Доведено, що через пізнавальну казку закладаються початкові форми екологічної 
свідомості, екологічної культури, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи й екологічно 
доцільної поведінки та діяльності в ній.

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна свідомість, емоційно-ціннісне ставлення до при-
роди, педагогічні умови, авторська казка, природознавчі знання й уявлення, діти дошкільного віку.

В статье затронута проблема поиска эмоционально действенных средств экологического воспитания 
детей дошкольного возраста Выделены педагогические условия работы с авторскими сказками, имеющи-
ми значительный воспитательный потенциал. Доказано, что через познавательную сказку закладываются 
начальные формы экологического сознания, экологической культуры, позитивного эмоционально-цен-
ностного отношения к природе и экологически целесообразного поведения и деятельности в ней. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к природе, педагогические условия, авторская сказка, естественные знания и представле-
ния, дети дошкольного возраста.

Duka T.M. USING AN AUTHOR’S FAIRYTALE AS AN EFFECTIVE TECHNIQUE OF ECOLOGICAL 
EDUCATION OF THE PRESCHOOL AGE CHILDREN

Educational reforms in Ukraine are aimed at in-depth analysis and reorganization of education from the 
point of view of its ecologization and approaching to the world standards. The foundation of creating a new 
educational space is its preschool link as an important stage in formation of the ecological culture of the indi-
vidual. Therefore, in many areas of educational and upbringing work with children of preschool age ecological 
education becomes more and more relevant.

The purpose of the paper is to determine the pedagogical potential of the author’s fairytale and the condi-
tions of its usage as a technique of ecological education for children of preschool age.

The use of fairy tales and passages from them in the everyday communication of an adult with a child 
makes it possible to satisfy the child’s interest as efficiently as possible, to answer his questions regarding the 
objects and phenomena of nature with the words of fairytales, to give a fragment of a fairy tale to demonstrate 
the possible consequences of the child’s activity.

The use of fairy tales in educational activities (during classes, excursions, observations in the nature) gives an 
opportunity to ensure assimilation of ecological information in an interesting form, to form ecological representa-
tions of children, a positive attitude to objects and phenomena of nature on the emotional background of a fairy tale.

Based on the knowledge and ideas that children receive through the author’s cognitive fairy tale, which 
combines the scientific basis and figurative form of presentation, the initial forms of ecological consciousness, 
ecological culture, positive emotional and value attitude to nature and ecologically appropriate behavior and 
activities in it are laid.

Key words: ecological education, ecological consciousness, emotional and value attitude to nature, ped-
agogical conditions, author’s fairy tale, knowledges and ideas of nature content, children of preschool age.

Постановка проблеми. Нині в Україні 
та світі постало глобальне питання щодо 
екологічної проблеми, яка потребує безвід-
кладного вирішення. Тому серед багатьох 
напрямів навчально-виховної роботи з 
підростаючим поколінням екологічна осві-
та набуває дедалі більшої актуальності. 
Розв’язання питань екологічного вихован-
ня передбачає закладання його підвалин із 

раннього віку з компетентним залученням 
закладів освіти, де дошкільна ланка висту-
пає першою інституцією. 

Одним із дієвих шляхів подолання за-
значеної проблеми є екологічне вихован-
ня дітей дошкільного віку із застосуванням 
адекватного, педагогічно доцільного й ін-
новаційного педагогічного інструментарію, 
до якого ми відносимо авторську казку. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Можливість і успішність формування 
початкових екологічних уявлень у дітей до-
шкільного віку доведені численними психо-
логічними й педагогічними дослідженнями 
(Я. Коменський, Й. Песталоцці, Д. Локк, 
Ж. Руссо, С. Русова, Л. Міщик, З. Плохій, 
Н. Поддьяков, Н. Рижова, П. Саморукова, 
О. Терентьєва, І. Хайдурова, Л. Венгер,  
Л. Виготський, В. Давидов, О. Запорожець, 
В. Мухіна, М. Поддьяков, С. Рубінштейн та 
ін.), у яких наголошується на тому, що си-
стема знань дітей дошкільного віку може 
існувати у формі уявлень, а не понять.  
У дослідженнях З. Плохій обґрунтовано й 
доведено, що складовою частиною вихо-
вання екологічної свідомості є уявлення ді-
тей про внутрішні взаємозв’язки в природі. 

Перші спроби визначення змісту й струк-
тури екологічних уявлень у дітей дошкільно-
го віку належать К. Ушинському, А. Герду, 
Є. Водовозовій, В. Грецовій та ін.; систе-
му змісту екологічних знань у шкільному 
навчанні розробили І. Звєрев, І. Суравєгі-
на. Сучасними дослідниками (Н. Горопаха,  
Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Ри-
жова) визначено зміст і структуру екологіч-
них уявлень для дошкільників [7]. 

На сучасному етапі предметом дослі-
джень були загальні підходи до екологічної 
освіти й виховання дітей цілої низки авто-
рів: Н. Вересова, А. Волкової, Г. Волоши-
ної, Н. Горопахи, В. Грецової, С. Дерябо, 
А. Захаревич, О. Захлєбного, І. Звєрева, 
М. Ібраімової, Л. Іщенко, Н. Коломіної,  
О. Крюкової, Н. Кот, Н. Лисенко, Г. Мароч-
ко, В. Маршицької, С. Ніколаєвої, З. Пло-
хій, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, Л. Різник,  
Н. Рижової, М. Роганової, О. Терентьєвої,  
І. Хайдурової, Н. Яришевої, В. Ясвіна й ін. [7].

Учені вважали екологічне виховання 
складовою частиною екологічної освіти й 
розглядали його як відносно новий напрям 
дошкільної педагогіки, що суттєво відрізня-
ється від традиційного ознайомлення дітей 
із природою. Тому в педагогічній науці й 
довідкових виданнях екологічне виховання 
трактується неоднозначно, наприклад, як 
формування в людей потреби в бережли-
вому ставленні до природи й розумному 
використанні її багатств у своїх власних 
інтересах та інтересах майбутніх поколінь  
(А. Толстоухов, Л. Волкова) [2, с. 81].

Н. Горопаха зазначає, що головним у 
змісті екологічної роботи є формування 
внутрішнього світу дитини, її ціннісних орі-
єнтацій, в основі яких – усвідомлення сво-
єї єдності з природою, взаємозалежності з 
нею [1, с. 15].

Аналіз наукових джерел переконливо 
свідчить, що вивчення законів природи 

найкраще починати в дошкільному віці в 
межах екологічного виховання. 

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні педагогічного потенціа-
лу авторської казки й умови її використан-
ня в якості засобу екологічного виховання 
дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основне завдання екологічного 
виховання – це формування гуманного став-
лення до природи, яке реалізується шляхом 
розвитку в дітях співпереживання й співчут-
тя до всіх живих істот на планеті. Людина – 
частина природи, але найчастіше саме вона 
згубно впливає на навколишній світ. 

Проблема екологічного виховання роз-
глядається в ширшому розумінні, як про-
блема навколишнього середовища й за-
хист його від забруднення, як екологія 
особистості, екологія душі, екологія куль-
тури [8, с. 53].

Слід зазначити, що В. Сухомлинський 
надавав великого значення художному 
слову у формуванні екологічної свідомості 
дошкільників: «Слово – це найтонший рі-
зець, здатний торкнутися до найніжнішої 
рисочки людського характеру...» [9]. Тому 
вихователь повинен широко використову-
вати художню літературу (вірші, казки, опо-
відання), народний фольклор (прислів’я, 
приказки, повір’я, прикмети, легенди), тво-
ри самого В. Сухомлинського («Які вони 
бідні», «Як визволити джмеля?», «Покинуте 
кошеня», «Дуб», «Ранковий вітерець», «Кон-
валія», «Золоті стрічки» й ін.).

В. Сухомлинський зазначав, що «приро-
да стає виховним могутнім фактором лише 
тоді, коли маленька людина після трьох-чо-
тирьох років навчання <...> з подивом при-
ходить до думки: світ навколо мене став 
багатшим, красивішим, і ця зміна світу – 
моя праця, це я» [9].

Окрім казок відомих авторів як одну з 
форм спілкування дітей із природою доціль-
но використовувати екологічну казку. Під 
час складання екологічних казок необхідно 
намагатися навчити дітей висловлювати у 
словах свої думки, переконання, розумі-
ти стан довкілля й виявляти особисте до 
нього ставлення. Казка, складена дітьми, є 
результатом проведення клопіткої виховної 
роботи на ту чи іншу тему («Мої друзі-дере-
ва», «Метелик-веселик», «Співучі комахи» й 
ін.). У роботі зі старшими дошкільниками 
обов’язковим є залучення дітей до прак-
тичної діяльності, надання конкретної до-
помоги середовищу, рослинам, тваринам 
як на території закладу дошкільної освіти, 
так і в найближчому природному довкіллі.

Виходячи з вищезазначеного, можна 
виділити педагогічні умови використання 
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авторської казки природознавчого змісту 
з метою екологічного виховання дітей до-
шкільного віку:

– використання казки в процесі спілку-
вання з дітьми в різних видах діяльності в 
контексті вирішення завдань екологічного 
виховання;

– використання наочності в процесі ро-
боти з казкою (спостереження за об’єкта-
ми та явищами природи, розгляд ілюстра-
цій та ін.);

– застосування казок у системності: 
– використання коротких казок або 

уривків із казок про живі об’єкти, явища 
природи з метою забезпечення позитивно-
го емоційного відгуку на сприймання цього 
об’єкта; 

– подальше використання коротких ка-
зок про живі організми, неживі об’єкти при-
роди, явища природи з метою закріплення 
та розширення знань дітей про об’єкт чи 
явище, розвитку пізнавального інтересу до 
нього; 

– застосування казок, у яких розгля-
даються потреби живого організму та про-
слідковуються зв’язки окремого об’єкта з 
іншими; 

– застосування казок, у яких прослід-
ковуються зв’язки й залежності в природі в 
багатоступеневій ієрархічній послідовності 
та єдності; 

– творча трансформація змісту знайо-
мих казок та інтеграція їх у різні види діяль-
ності (під керівництвом вихователя); 

– творча самостійна трансформація 
змісту знайомих казок дітьми;

– єдність позицій педагогів і батьків сто-
совно використання казок у процесі еколо-
гічного виховання дітей [6, с. 72].

Кожна із цих умов має свою мету, що 
забезпечує ефективність використання ав-
торської казки в процесі екологічного ви-
ховання. 

Ураховуючи вікові особливості дітей 
дошкільного віку та ґрунтуючись на тео-
рії діяльнісного підходу до формування та 
розвитку особистості, вважаємо, що дотри-
мання таких умов передбачає включення 
казки в повсякденне спілкування, навчання, 
гру та всі інші види продуктивної діяльності 
дитини. 

Застосування казок і уривків із них у по-
всякденному спілкуванні дорослого з дити-
ною дає можливість максимально ефектив-
но задовольнити інтерес дитини, відповісти 
на її запитання стосовно об’єктів і явищ 
природи словами казок, навести фрагмент 
казки для демонстрації можливих наслід-
ків діяльності дитини. Уявлення та прави-
ла поведінки, отримані дитиною в процесі 
емоційного сприйняття й усвідомлення каз-

ки, будуть існувати не у формі заборон, які 
здійснює вихователь, а як висновки, які ди-
тина зробила під керівництвом дорослого, 
проте самостійно. 

Введення казки в ігрову діяльність відбу-
вається шляхом надання дитині можливості 
відчути себе в образі певного персонажа 
під час виконання обраної ролі. Наприклад, 
під час творчих ігор за літературними тво-
рами, входячи в уявну ситуацію, дитина 
може відчути себе маленьким мурашкою, 
який заблукав у великому місті; бджілкою 
Медункою, сріблястою рибкою й ін. Ігри з 
правилами (рухлива, дидактична) набува-
ють нового звучання завдяки використанню 
в них казкових сюжетів, введенню персона-
жів із казок. Дидактичні ігри на основі ав-
торських казок природознавчого змісту ви-
ступають засобом діагностування уявлень 
дітей про природу, стимулюють розвиток 
пізнавальної активності.

Зазначимо, що застосування казки в 
навчальній діяльності (під час занять, екс-
курсій, спостережень у природі) дає змогу 
забезпечити засвоєння екологічної інфор-
мації в цікавій формі, формувати екологіч-
ні уявлення дітей, позитивне ставлення до 
об’єктів і явищ природи на емоційному тлі 
казки. Використання казок у попередній 
роботі перед спостереженнями, екскурсі-
ями забезпечує виникнення інтересу дітей 
до їх змісту, готує до сприйняття інфор-
мації. Використання казок після спостере-
жень і екскурсій у природу є ефективним 
засобом закріплення отриманої інформації, 
її емоційного переосмислення, стимулом 
для застосування набутих знань у практич-
ній діяльності.

Введення казки в продуктивну діяльність 
дитини сприяє закріпленню знань, переда-
чі почуттів, отриманих під час попередньо-
го сприйняття та ставлення до того, що 
зображується. У продуктивні види діяльно-
сті поступово активно включаються уява й 
мислення. Дитина під впливом інформації, 
отриманої з казки, зображуючи ліс, прагне 
намалювати всіх його мешканців, а про тих, 
яких не виходить намалювати, розповідає. 

У трудовій діяльності дітей (праці із само-
обслуговування, господарсько-побутовій 
праці, праці в природі) вихователем вико-
ристовуються метафоричні вирази, слова й 
характеристики, які несуть у собі позитив-
не забарвлення образів (мураха-трудівник, 
хоробрий горобчик, курочка-чепурунка). 
Також уривки та приклади з казок можуть 
бути використані дорослим для мотива-
ції праці дітей («працьовиті, як мурашки», 
«бджілка-трудівниця» й ін.). 

Педагогічною аксіомою є положення про 
необхідність застосування наочності в нав-
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чанні та вихованні дітей дошкільного віку. 
Тому досить важливою умовою позитивно-
го впливу художнього слова на формуван-
ня екологічної свідомості дітей дошкільно-
го віку є використання наочності. У процесі 
використання авторської казки це може 
бути демонстрація предметів, іграшок, ілю-
страцій, картин, листівок тощо. Зображу-
вальна наочність створює для дошкільників 
матеріальну опору, дозволяючи прослідко-
вувати послідовність подій, що надзвичай-
но важливо, коли простежуються зв’язки та 
залежності в природі. Усі види наочності 
сприяють концентрації уваги дітей, зосере-
джуючи її на змісті казки. 

Доцільність використання наочності в 
процесі роботи з казками зумовлена не-
обхідністю візуального підкріплення сили 
впливу казкових образів на свідомість ди-
тини. Наприклад, демонстрація картин, 
художніх ілюстрацій із зображенням бджіл 
на лузі, на квітах під час читання чи роз-
повідання казок О. Іваненко «Про бджілку 
Медунку», Н. Павлової «Знахідка», І. Сен-
ченко «Як Олеся заснула в квітці», Г. Хра-
пача «Золотавка» й ін. підсилює образи, які 
виникають в уяві дитини під час сприйняття 
таких казок. Колективне створення словес-
ного портрета самотнього мурахи з одно-
йменної казки В. Сухомлинського допомо-
же дітям яскравіше уявити собі описаного 
персонажа й усвідомити необхідність життя 
кожної істоти в єдності з іншими. 

Ключовою умовою використання автор-
ської казки природознавчого змісту як за-
собу екологічного виховання дітей дошкіль-
ного віку є застосування казок у певній 
системності. Робота з казками зумовлю-
ється психологічним механізмом засвоєння 
знань, що передбачає поступове сходжен-
ня дитини в пізнанні «сходинками»: сприй-
няття матеріалу, усвідомлення, розуміння, 
узагальнення, застосування [3]. Розробле-
на система використання авторських казок 
природознавчого змісту являє собою по-
ступове ускладнення навчально-виховних 
завдань у контексті екологічного виховання 
та змісту інформації, що доноситься дітям 
через казку [5, с. 124]. 

На початковому етапі використовуються 
короткі казки чи уривки з казок про живі 
об’єкти та явища природи. Мета полягає 
в забезпеченні позитивного емоційного 
відгуку дитини на сприймання природного 
об’єкта чи явища. Розуміння літературних 
творів у дошкільному віці досить своєрід-
не, воно не має характеру чисто інтелекту-
альної діяльності й не спирається лише на 
вербальне мислення. Важливою особливіс-
тю процесу розуміння казки є те, що воно 
базується на безпосередньому емоційному 

ставленні дитини до описаних подій [4, с. 
16]. Тому вихователем добираються казки, 
персонажі яких знайомі дітям, які звичні для 
них, але відрізняються яскравістю, ліричні-
стю, наближенням поведінки до поведінки 
дитини. Коротенькі казки (чи їх уривки) мо-
жуть читатися та розповідатися дітям під 
час спостережень, на прогулянках, під час 
підготовки до занять, у процесі самостійної 
художньої діяльності дітей, після денного 
сну та в інших режимних моментах. 

Використання коротких казок про живі 
організми, об’єкти та явища природи з ме-
тою закріплення та розширення знань дітей 
про них, розвитку пізнавального інтересу 
(Г. Бєлєнька «Весняна казочка», І. Крип’яке-
вич «Буряк і соняшник», З. Мезантюк «Квіти 
дощу», Л. Тарнашинська «Казка про жовтий 
листочок», В. Сухомлинський «Найгарніша 
мама» й ін.) є наступним етапом у нашій 
роботі. За сюжетом казки можна виготови-
ти поробку, намалювати чи зліпити персо-
нажів казки, які потім прикрасять групову 
кімнату, та ін. 

Доречним є ознайомлення дітей із каз-
ками, у яких розглядаються потреби живо-
го організму та прослідковуються зв’язки 
окремого об’єкта з іншими. Такими зв’яз-
ками можуть бути ланцюжки харчування 
(казка В. Біанкі «Сова» й ін.), співіснування 
та підтримка життя (М. Скребцова «Добрі 
сосни», О. Лопатіна «Як чагарники з дере-
вами посварилися» й ін.). Необхідність цьо-
го етапу пояснюється тим, що знання про 
окремі об’єкти без їхніх зв’язків з іншими 
не дають дитині можливості усвідомити не-
обхідність існування кожного організму для 
повноцінного функціонування природи. 

Використання казок, що ілюструють 
зв’язки й залежності в природі в багато-
ступеневій ієрархічній послідовності та єд-
ності, дає змогу сформувати в дитини уяв-
лення про цілісність компонентів природи, 
про заборону порушення екологічних зв’яз-
ків, що впливатимуть і на людину як части-
ну природи (В. Сухомлинський «Камінь»,  
Г. Бєлєнька «Чому восени листя кольоро-
ве», О. Лопатіна «Як дерева до зими готу-
ються», В. Біанкі «Пригоди Мурашки» й ін.).

Під час творчої трансформації дітьми 
змісту знайомих казок та інтеграції їх у різ-
ні види діяльності під керівництвом вихова-
теля виникає необхідність практичного за-
стосування інформації для її усвідомлення 
й інтеріоризації. У ході такої роботи можуть 
використовуватися різні казки за бажанням 
дітей чи за пропозицією вихователя; має 
місце створення казкового сюжету, спира-
ючись на одне чи кілька слів, які довільно 
обрали діти; створення сюжетів за допомо-
гою відповідей на одне з низки запитань, 
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не знаючи відповіді на попереднє запитан-
ня, задане іншим гравцем; створення нових 
сюжетів казок, об’єднання декількох казок 
в один сюжет і застосування інших твор-
чих методів роботи з казками (створення 
самостійної чи колективної природознавчої 
казки) [6, с. 75]. 

Єдність позицій педагогів і батьків сто-
совно використання казок в екологічному 
вихованні дітей – це також важлива умо-
ва використання казок природознавчого 
змісту в процесі екологічного виховання 
дітей дошкільного віку. Формами взаємо-
дії педагогів закладу дошкільної освіти та 
сім’ї в цьому напрямі можуть бути бесіди, 
консультації, семінари-практикуми, бать-
ківські конференції й ін. Під час цих заходів 
педагоги пояснюють батькам необхідність 
дотримання єдиних вимог до дітей у межах 
проблеми екологічного виховання, розкри-
вають можливості використання казки в 
цьому процесі. 

Таким чином, для результативності вико-
ристання авторської казки природознавчо-
го змісту як засобу екологічного виховання 
дітей старшого дошкільного віку нами було 
схарактеризовано низку педагогічних умов, 
які обґрунтовані необхідністю забезпечен-
ня емоційно-дієвого сприйняття природи; 
подання пізнавальної інформації в цікавій 
формі, її поступового ускладнення та тран-
сформації дітьми в різні види діяльності; 
підкріплення наочністю сили впливу казко-
вих образів на дитину; єдності позицій пе-
дагогів закладу дошкільної освіти та сім’ї в 
питаннях екологічного виховання дітей до-
шкільного віку.

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, авторські казки природознавчого 
змісту класиків дитячої літератури й су-
часних авторів, що мають наукову основу 
(пізнавальну інформацію), на наш погляд, 
можуть бути застосовані як засіб екологіч-

ного виховання дітей за умови дотримання 
низки педагогічних умов. На основі знань 
і уявлень, які діти отримують через пізна-
вальну казку, що поєднує в собі наукову 
основу й образну форму викладу, закла-
даються початкові форми екологічної сві-
домості, екологічної культури, позитивного 
емоційно-ціннісного ставлення до природи 
й екологічно доцільної поведінки та діяль-
ності в ній. 

Стаття не вичерпує всі аспекти поруше-
ної проблеми щодо використання автор-
ської казки як ефективного засобу еколо-
гічного виховання дітей дошкільного віку. 
Подальшого розроблення потребує питан-
ня розкриття й обґрунтування використан-
ня дослідів природознавчого змісту в робо-
ті з дітьми дошкільного віку, що й становить 
перспективу подальших наукових розвідок.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Пантюхов Б.О., аспірант
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті здійснене теоретичне обґрунтування процесу патріотичного виховання курсантів військових 
закладів вищої освіти засобами соціально-гуманітарних дисциплін. З’ясовано, що зміст патріотичного 
виховання майбутніх офіцерів диференційований за такими гуманітарними напрямами: культурно-іс-
торичний, духовно-моральний, соціально-політичний, воєнно-історичний, правовий, філологічний, 
економіко-управлінський, інформатичний, психолого-педагогічний та безпековий. З іншого боку, зміст 
цих напрямів детермінується навчальними дисциплінами соціально-гуманітарного циклу, які читають-
ся науково-педагогічними працівниками різних кафедр військових ЗВО. Тому в статті здійснено тео-
ретичне обґрунтування змісту патріотичного виховання курсантів військових ЗВО засобами соціаль-
но-гуманітарних дисциплін.

Ключові слова: патріотичне виховання, курсанти, військовий заклад вищої освіти, соціально- 
гуманітарні дисципліни.

В статье осуществлено теоретическое обоснование процесса патриотического воспитания курсан-
тов военных высших учебных заведений средствами социально-гуманитарных дисциплин. Установ-
лено, что содержание патриотического воспитания будущих офицеров дифференцировано по таким 
гуманитарными направлениям: культурно-историческое, духовно-нравственное, социально-политиче-
ское, военно-историческое, правовое, филологическое, экономико-управленческое, информатическое, 
психолого-педагогическое и безопасное. С другой стороны, содержание этих направлений детермини-
руется учебными дисциплинами социально-гуманитарного цикла, преподающимися научно-педагоги-
ческими работниками различных кафедр военных УВО. Поэтому в статье осуществлено теоретическое 
обоснование содержания патриотического воспитания курсантов военных УВО средствами социаль-
но-гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, курсанты, военное учреждение высшего образова-
ния, социально-гуманитарные дисциплины.

Pantyukhov B.O. PATRIOTIC EDUCATION OF TRAINEES IN MILITARY INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION BY MEANS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES

The article provides a theoretical substantiation of the process of trainees’ patriotic education in military 
institutions of higher education by means of social and humanitarian disciplines. It is stated that since the 
beginning of the 20th century, domestic military institutions of higher education have focused on creating 
conditions for the humanization of education, which involves the orientation of the educational process to 
the full development of the qualities and abilities which are necessary for the future officer and society; 
engagement in active participation in life, education and military training; a combination of the vital re-
alities of every individual trainee with the history, culture and traditions of the Ukrainian people, etc. The 
creation of a system of higher military education’s humanization resulted, firstly, in the strengthening of the 
humanitarian component of the educational process (the introduction of additional educational disciplines in 
the social and humanitarian cycle; the deepening of the humanitarian content of traditional socioeconomic, 
general, special, technical and scientific disciplines); secondly, in the development of scientific and peda-
gogical workers’ skills in the teaching of professionally directed educational disciplines to apply a broad 
humanitarian component, etc.

It is revealed that the content of patriotic education of future officers is differentiated according to the 
cultural, historical, spiritual, moral, sociopolitical, historical, legal, philological, economic, managerial, infor-
matical, psychological, pedagogical and humanitarian directions, as well as military directions and directions 
of security. On the other hand, the content of these areas is determined by the disciplines of the social and hu-
manitarian cycle, which are read by the scientific and pedagogical workers of various departments of military 
institutions of higher education. These areas of formation of the content of patriotic education, as well as the 
means of educational disciplines of the social and humanitarian cycle are obviously inextricably linked, and 
their content lines are intergrally “extrapolated” into the personality of the officer through the formation of 
high patriotic consciousness, the upbringing of a sense of loyalty for their Motherland, the readiness to serve 
in the name of its’ well-being and prosperity.

Key words: patriotic education, trainees, military institution of higher education, social and humanitarian 
disciplines.
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Постановка проблеми. Сучасний етап 
розбудови професійної Української армії, орі-
єнтація на якісні міжнародні параметри в її по-
дальшому розвитку висувають високі вимоги 
до професійної підготовки курсантів військо-
вих закладів вищої освіти (ЗВО). Останніми 
роками в цих військових закладах відбули-
ся системні, кардинальні зміни, які суттєво 
вплинули на якість професійної підготовки 
офіцерського складу Збройних Сил України, 
зокрема: підвищився рівень вимог до абітурі-
єнтів, поступово покращується навчально-ма-
теріальна база освітнього процесу, зросла 
кількість висококваліфікованих викладачів, 
які набули бойового досвіду, беручи участь в 
Операціях об’єднаних сил, упроваджуються 
сучасні технології навчання і виховання, вій-
ськово-бойової підготовки тощо.

Нині вдосконалення змісту патріотич-
ного виховання курсантів військових ЗВО 
є важливою проблемою, яка потребує на-
гального розв’язання як на теоретичному, 
так і практичному рівнях. Тому метою стат-
ті є теоретичне обґрунтування змісту па-
тріотичного виховання курсантів військо-
вих ЗВО засобами соціально-гуманітарних 
дисциплін.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Загальні та специфічні підходи до фор-
мування і розвитку особистості майбутніх 
офіцерів в освітньому процесі розкрили 
такі відомі психологи і педагоги, як О. Ба-
рабанщиков, І. Бех, О. Бойко, Є. Брижа-
тий, О. Вербовський, А. Даценко, О. Єфре-
мов, С. Камеш, Ю. Ковтун, П. Корчемний, 
І. Лепешинський, Б. Олексієнко, Л. Снігур,  
В. Ягупов та інші. Питання виховання, зо-
крема й патріотичного, майбутніх офіцерів 
різних родів військ стали предметом дисер-
таційних досліджень таких учених, як В. Ба-
рановський, Ю. Бец, А. Галімов, І. Грязнов, 
В. Дзюба, В. Зелений, В. Зонь, Я. Зорій, 
Т. Ісаєнко, Ю. Корнійчук, Ю. Красильник,  
С. Левченко, Є. Литвиновський, В. Мат-
війчук, Н. Мороз, Ю. Мох, В. Примак,  
В. Райко, М. Руденко, Ю. Сичевський,  
О. Тогочинський, Т. Щеголєва та інші. Од-
нак, незважаючи на численність наукових 
досліджень різних аспектів виховання вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України, 
актуальною залишається проблема дослі-
дження змісту, форм і методів патріотичного 
виховання майбутніх офіцерів у процесі ви-
вчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Мета статті полягає у визначенні ви-
ховного потенціалу соціально-гуманітарних 
дисциплін як засобу формування патріо-
тизму курсантів військових закладів вищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу. З почат-
ку ХХ ст. вітчизняні військові ЗВО особливу 

увагу зосередили на створенні умов для гу-
манізації освіти, яка передбачає спрямова-
ність освітнього процесу на якнайповніший 
розвиток якостей і здібностей особистості, 
необхідних майбутньому офіцеру і суспіль-
ству; прилучення до активної участі в жит-
ті, навчанні та військовій підготовці; поєд-
нання життєвих реалій кожного окремого 
курсанта з історією, культурою, традиціями 
українського народу тощо. Створення сис-
теми гуманізації вищої військової освіти 
зумовило: по-перше, посилення гуманітар-
ного складника освітнього процесу (вве-
дення додаткових навчальних дисциплін 
соціально-гуманітарного циклу; поглиблен-
ня гуманітарного змісту традиційних соці-
ально-економічних, загальновійськових, 
військово-спеціальних, загальнотехнічних 
і загальнонаукових дисциплін); по-друге, 
розвиток умінь науково-педагогічних пра-
цівників під час викладання професійно 
спрямованих навчальних дисциплін широ-
ко застосовувати гуманітарний складник 
тощо. При цьому, як свідчить практика, 
важливою умовою гуманізації освітнього 
процесу у військовому ЗВО є доброзичли-
ве ставлення його учасників один до од-
ного, повага до особистості майбутнього 
офіцера, активна громадсько-політична та 
волонтерська діяльність тощо.

Важливим складником гуманізації є гу-
манітаризація. Сучасний етап розвитку вій-
ськових ЗВО характеризується послідовним 
підвищенням ефективності гуманітаризації 
військової освіти як засобу: 1) досягнення 
гуманізації всього процесу навчання і ви-
ховання майбутніх офіцерів; 2) розвитку у 
курсантів інтересу до гуманітарного знання 
та прагнення до оволодіння ним; 3) форму-
вання мотиваційних установок здійснення 
професійної діяльності з гуманістичних по-
зиції; 4) стимулювання ініціативи та твор-
чості курсантів у розв’язанні системи гу-
маністичних завдань; 5) виховання високих 
моральних якостей, необхідних майбутньо-
му офіцеру для здійснення військово-патрі-
отичної роботи у військових частинах тощо

Аналіз освітніх програм і навчальних 
планів військових ЗВО та військових на-
вчальних підрозділів закладів вищої освіти 
України дозволяє диференціювати зміст 
патріотичного виховання майбутніх офіце-
рів на гуманітарні напрями: культурно-істо-
ричний, духовно-моральний, соціально-по-
літичний, воєнно-історичний, правовий, 
філологічний, економіко-управлінський, 
інформатичний, психолого-педагогічний 
та безпековий. Зміст вищезазначених на-
прямів детермінується навчальними дис-
циплінами соціально-гуманітарного циклу, 
які читаються науково-педагогічними пра-



Збірник наукових праць 63

цівниками різних кафедр військових ЗВО. 
Дамо окремим навчальним дисциплінам, 
що читаються в більшості військових ЗВО, 
стислу характеристику.

Історико-культурний та воєнно-історич-
ний напрями змісту патріотичного вихован-
ня передбачає: ознайомлення з найбільш 
важливими сторінками історії нашої Бать-
ківщини та її військової слави; розвиток по-
чуття любові до України, гордості за укра-
їнський народ, що виявляв героїзм у роки 
суворих випробувань, його армію та флот; 
виховання поваги до предків, військових 
традицій, творчої праці українського наро-
ду, зусиль суспільства щодо забезпечення 
обороноздатності держави; використання 
мемуарів, творів живопису, графіки, музи-
ки, літератури, театру на воєнно-історичну 
тематику тощо.

Аналізуючи різні аспекти змісту патріо-
тичного виховання, ми переконалися, що він 
у конкретних проявах зумовлений передов-
сім обставинами та подіями всередині кра-
їни, нації та Української держави, яка має 
власну складну й неоднозначну тисячолітню 
історію, тобто зміст пов’язаний з історич-
ним минулим й історичною пам’яттю україн-
ського народу, з вивченням найбільш доле-
носних подій в історії Батьківщини, перемог 
і поразок на довгому військово-історичному 
шляху. Тому зауважено, що в усіх без виклю-
чення військових ЗВО велика увага приділя-
ється саме вивченню історії України, історії 
української культури, воєнно-політичної іс-
торії, історії війн та воєнного мистецтва та 
історії українського війська.

Патріотичне виховання на змістовному 
історичному матеріалі має невичерпні мож-
ливості та потенційні резерви. У цьому кон-
тексті вироблення методології ефективного 
використання різноманітних засобів вихов-
ного впливу історичних дисциплін є найго-
ловнішим завданням. У процесі вивчення 
історичних дисциплін головна увага приділя-
ється історичній правді, науковому розумін-
ню закономірностей суспільного розвитку, 
необхідності виконання майбутніми офіце-
рами патріотичного обов’язку перед україн-
ським народом. Аналіз змісту таких навчаль-
них дисциплін, як «Воєнно-політична історія 
України» та «Історія українського війська» 
показує, що вони покликані мотивувати, сти-
мулювати інтерес курсантів до проблем, які 
стоять на сучасному етапі перед Збройними 
Силами України, розвивати у них здатність 
до усвідомленого й глибокого розуміння 
свого військового обов’язку та особистої 
відповідальності за захист Вітчизни.

Воєнна історія як наука, на думку відо-
мого вітчизняного історика В. Шевчука, 
збагачує самосвідомість суспільства тим, 

що вивчає закономірності виникнення, пе-
ребігу та результату воєн і збройних кон-
фліктів; військову діяльність в єдності всіх 
її сторін – економічної, соціальної, полі-
тичної та духовної. На VI Міжнародних іс-
торичних читаннях «Історична пам’ять: 
суспільний феномен, поле громадської консо-
лідації, перспективи досліджень» професор  
В. Шевчук у доповіді «Збройні Сили неза-
лежної України: становлення та розвиток» 
зазначав, що «воєнна історія – це по суті 
історія держави, суспільства, теоретично 
осмислений у наукових поняттях військовий 
досвід народу» [6, с. 386]. Під час занять з 
воєнної історії у курсантів формується по-
чуття любові до Батьківщини, готовність 
захищати її інтереси, гордість за бойову 
славу Української армії, непохитна вірність 
служінню своїй Вітчизні.

Однак, як стверджує В. Барановський, 
викладання історії у військових ЗВО від 
періоду здобуття Україною незалежності 
характеризується певними недоліками, бо 
«… українська історія, її військовий та укра-
їнознавчий аспекти недостатньо представ-
лені в освітньому процесі вищих військових 
навчальних закладів держави. Скорочуєть-
ся кількість навчальних годин для вивчення 
історії України, історії військового мисте-
цтва України, українознавства, української 
та світової культури. Досвід роботи зі слу-
хачами, курсантами військових навчальних 
закладів свідчить про доволі невисокий рі-
вень їх світоглядної, культурологічної, укра-
їнознавчої підготовки» [1, с. 38].

Особливе місце у патріотичному вихо-
ванні курсантів належить навчальній дис-
ципліні «Культурологія», яка передбачає 
комплексне вивчення різних форм (по-
літична, соціальна, правова, економічна, 
екологічна, професійна, моральна тощо) 
та галузей (історія, мистецтво, література, 
громадська думка, побут і фольклор, релігія 
тощо) культури. Культура людства – дина-
мічне явище, адже воно постійно рухається 
вперед, розвивається шляхом накопичення 
цінностей, тому основним методологічним 
принципом, на який спираються викладачі 
військових ЗВО при розв’язанні проблеми 
формування патріотичних почуттів, є вихо-
вання у курсантів системи цінностей та іде-
алів, які відповідають пріоритетам розвитку 
культури і патріотизму в цілому.

Відомий філософ, культуролог і педа-
гог Д. Лихачов писав: «Любов до своєї 
Батьківщини – це не щось абстрактне, це 
і любов до свого міста, до своєї місцево-
сті, до пам’ятників її культури, гордість за 
свої традиції, шанобливе ставлення до іс-
торії свого народу» [3, с. 3]. Тому, як свід-
чать проведені спостереження, патріотичне  
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виховання на заняттях з культурології в 
більшості військових ЗВО розпочинається 
з вивчення історичних і народних традицій 
культури далекого минулого українців, що 
сприяє прилученню курсантів до ціннос-
тей вітчизняної культури, а також розвитку 
людяності, толерантності, формуванню у 
них громадянських і патріотичних почуттів. 
Обов’язково один із розділів дисципліни 
присвячений вивченню історії культури мі-
ста, в якому розташований військовий ЗВО, 
що важливо для виховання у курсантів по-
ваги до рідної землі, батьківського краю.

Специфічний компонент змісту курсу 
«Культурологія» представлено розділом 
«Сучасна українська культура», який спря-
мований на розвиток чуттєво-емоційної 
сфери особистості курсанта засобами ху-
дожнього впливу; дає уявлення про зро-
стаючу роль вітчизняної культури у роз-
витку сучасного суспільства; формування 
методологічних поглядів на культуру, сус-
пільство та патріотизм. У процесі вивчен-
ня курсу курсанти знайомляться з творами 
мистецтва (живопис, графіка, скульптура), 
що відображають військово-патріотичну 
тематику історичних подій XVI–XXІ століть. 
Зміст занять зводиться не лише до ви-
вчення української культури, а й виховання 
патріотичних почуттів при спогляданні тво-
рів вітчизняних митців. Мова мистецтва – 
своєрідна форма закріплення та передачі 
знань, почуттів, норм поведінки і цінностей 
від покоління до покоління, тому занурення 
в атмосферу художньої творчості у процесі 
споглядання експозицій у різних музеях Ки-
єва, Львова, Харкова, Одеси тощо стають 
традиційними й улюбленими для курсантів.

Курс «Філософія», як основний у духовно- 
моральному контексті становлення особи-
стості, формує у курсантів логічне мислен-
ня, підвищує інтелектуальний потенціал за 
допомогою діалогів із світовою і вітчизня-
ною філософською думкою. У формуванні 
патріотичних почуттів курсантів важливу 
роль має вивчення кращих національно-па-
тріотичних традицій України, що зробили 
величезний вплив на формування вітчизня-
ної філософської школи.

Своєрідність патріотичного вихован-
ня полягає в тому, що воно здійснюєть-
ся у військовому ЗВО не лише засобами 
традиційних навчальних дисциплін духов-
но-морального напряму. Практика свідчить 
про створення і впровадження нових нау-
ково-практичних курсів на кшталт «Філо-
софії війни і миру». Додамо, що професія 
військового належить до категорії профе-
сій, в компетенції яких знаходиться життя 
та здоров’я іншої людини. До людей у вій-
ськовій формі соціум завжди ставив висо-

кі морально-етичні вимоги. Це особливо 
актуально на сучасному етапі політичного 
розвитку світу, в епоху панування локаль-
них воєн, спричинених міжнародним теро-
ризмом і агресивними діями щодо України 
з боку Росії. Тому курсанти повинні розби-
ратися в суті різних політичних подій для 
того, щоб гідно виконати свій професійний 
і громадянський обов’язок. Відповідно, при 
формуванні змісту патріотичного вихован-
ня обґрунтованим і доцільним видаєть-
ся включення більшістю військових ЗВО у 
навчальний план підготовки офіцерів для 
різних родів військ спецкурсу «Філософія 
війни і миру». Особливо актуальними ви-
даються контексти філософського бачення 
проблеми війни і миру, подані у трактатах  
Т. Аквінського, Г. Геґеля, Т. Гоббса, Г. Ґроція,  
І. Канта, Н. Мак’явеллі, Е. Роттердамського, 
Б. Спінози, І. Фіхте, Фукідіда, Сунь Цзи та 
інших. Їхні ідеї збагатили філософсько-по-
літичну, правову і військово-теоретичну 
думку, стали «орієнтиром у проведенні 
зовнішньої і внутрішньої політики держави, 
спрямованої на мобілізацію усіх своїх сил в 
боротьбі з агресором, захисті національної 
безпеки, суверенітету і незалежності Укра-
їни» [5, с. 495].

Зазначений курс покликаний з’ясувати 
проблему співвідношення війни та миру 
з погляду дотримання фундаментальних 
принципів людського буття, ставлення лю-
дини «до природи, суспільства та духов-
ного життя у всіх його основних проявах» 
[4]; виховувати почуття честі, гідності, ви-
конання свого військового обов’язку щодо 
захисту Батьківщини. Вивчення цього курсу 
дозволяє курсантам самостійно аналізу-
вати складні соціально-політичні процеси 
і явища в суспільстві, розуміти сутність та 
причини збройних конфліктів, формувати 
готовність у будь-який момент захистити 
ідеали свободи, рівності та братерства.

Іноземна мова є однією з обов’язкових 
предметів циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін, викладання якої у військовому 
ЗВО має яскраво виражену військово-при-
кладну спрямованість. Мета вивчення іно-
земної мови – оволодіння іншомовним 
спілкуванням, у процесі якого досягається 
достатній рівень мовної та комунікативної 
компетенцій майбутніх офіцерів. Курс іно-
земної мови нерозривно пов’язаний з со-
ціокультурними країнознавчими, військо-
во-технічними знаннями і стандартами 
країн-членів Північноатлантичного альянсу 
(НАТО), мета вступу до якого визначена 
українським народом і політичним керів-
ництвом країни.

Як зазначає О. Єфімова, «розвиток вій-
ськового співробітництва із закордонними 
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країнами, організація та проведення спіль-
них навчань і маневрів, участь у миротво-
рчих операціях, партнерство у підготовці 
військових кадрів зумовлюють необхідність 
навчання військових фахівців, готових до 
адекватної взаємодії з представниками ін-
ших культурних співтовариств. Зростаючі 
потреби у фахівцях з високим рівнем іншо-
мовної компетенції змушують здійснювати 
орієнтацію освітньої політики вищої вій-
ськової школи на взаємозв’язок професії 
та мови, зближення військово-професійної 
та мовної освіти. Тому нині іноземна мова 
стала невід’ємним складником професійної 
підготовки військового фахівця» [2, с. 3].

Вивчення іноземної мови спрямоване на 
розв’язання більш специфічних завдань, 
ніж завдання власне лінгвістичні, адже у 
військових ЗВО мови вивчаються як куль-
турний код, долучаючи курсантів до тра-
дицій та звичаїв різних народів і країн сві-
ту. Так, через німецьку мову організовано 
вивчення здебільшого німецької культури; 
курсанти знайомляться з історією нації, 
що створила яскраву і самобутню культу-
ру (композитори Й.С. Бах, Л. ван Бетховен,  
Й. Брамс, Р. Вагнер, художники А. Дюрер, 
П. Рубенс, письменники Ф. Шиллер, Г. Гей-
не, Т. Манн, Й.В. фон Гете) та найпотуж-
нішу європейську державу. Англійська мова 
вивчається як мова наднаціональної куль-
тури, міжнародного спілкування, цифрових 
технологій тощо. Французька у розумінні її 
вивчення – це мова мистецтва, літератури, 
світського спілкування тощо.

З метою надання патріотичної спрямова-
ності програмі вивчення іноземної мови ви-
кладачі вносять деякі доповнення в її зміст, 
зокрема відомості про історію і культуру 
рідного краю, мистецькі традиції та духовні 
цінності народу тощо, використовують на-
вчальні тексти, які містять соціокультурну 
та військово-професійну інформацію, що 
сприяє розвитку умінь усного та письмово-
го іншомовного спілкування, прищепленню 
любові до України, розвитку в курсантів по-
чуття гордості за свою майбутню професію 
офіцера, захисника Вітчизни. Часто викла-
дачі розробляють зміст занять на основі ма-
теріалів і фактологічних даних про видатних 
українців (від княгині Ольги, давньоруських 
князів Святослава, Володимира, Ярослава 
до Василя Стуса та В’ячеслава Чорновола), 
етнографічні регіони та головні міста Украї-
ни, історію держави і права тощо; підбира-
ють тексти для письмового перекладу про 
видатних учених, полководців, героїв АТО, 
про війська спеціального призначення і но-
вітнє озброєння Української армії тощо.

Навчальна дисципліна «Військова педа-
гогіка та психологія» покликана формувати 

інтерес курсантів як до педагогічної науки, 
так і до майбутньої військово-педагогічної 
діяльності у військах. Основними завдан-
нями курсу є опис основних соціально-е-
кономічних потреб суспільства в підготовці 
майбутніх офіцерів, розкриття методологіч-
них засад розвитку педагогічної теорії та 
практики, з’ясування значення мети і за-
вдань патріотичного виховання тощо. Цей 
курс також передбачає вивчення проблем 
формування особистості майбутнього офі-
цера, розглядаючи її як предмет навчання 
і виховання, визначаючи зовнішні та вну-
трішні чинники, що впливають на професій-
не становлення майбутнього професійного 
захисника Вітчизни.

Психологічний розділ курсу розкриває 
загальні питання психології, закономірнос-
ті психічних процесів, психічної діяльності, 
емоційно-вольової сфери та індивідуаль-
них особливостей особистості, психології 
особистості та колективу, психології спіл-
кування та інше. Адже чим більше курсант 
знатиме про природу людської психіки, 
грамотніше й гуманніше враховуватиме в 
своїй подальшій професійній діяльності її 
феноменологію, закономірності та меха-
нізми, тим ефективнішими й людянішими 
будуть його взаємовідносини з підлеглими. 

У результаті вивчення дисципліни «Вій-
ськова педагогіка та психологія» курсан-
ти отримують уявлення про індивідуальні 
особливості людини, чуттєво-емоційний 
фактор прояву патріотизму, особистісне 
зростання в цілому. Однак для того щоб 
курсанти в повному обсязі оволоділи фор-
мами і методами військової роботи, якісно 
організували свою військово-професійну 
діяльність у військах, уміли встановлювати 
контакти і повне взаєморозуміння з підлег-
лими, правильні міжособистісні взаємини, 
в більшості військових ЗВО впроваджений 
курс «Морально-психологічне забезпечен-
ня підготовки та застосування ЗСУ», який 
покликаний: формувати у курсантів мо-
рально-психологічну стійкість під час вико-
нання службово-бойових завдань; вихову-
вати впевненість в потужності своєї зброї, 
бойових товаришах і колективі військового 
підрозділу; розвивати почуття честі та гід-
ності, готовності виконати свій військовий 
обов’язок.

Перераховані напрями формування змі-
сту патріотичного виховання засобами на-
вчальних дисциплін соціально-гуманітарно-
го циклу, безумовно, нерозривно пов’язані 
між собою, а їхні змістові лінії в інтегро-
ваному вигляді «екстраполюються» в осо-
бистість офіцера-воїна через формування 
у нього високої патріотичної свідомості, 
виховання почуття вірності своїй Вітчизні, 
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готовності служіння в ім’я її блага та про-
цвітання.

Висновок. Таким чином, у більшості ві-
тчизняних військових ЗВО створено освіт-
ньо-розвивальне середовище, адекватне 
інтелектуальному й емоційному простору 
особистості курсантів, що стимулює їхню 
пізнавальну активність та формує патріо-
тичні почуття, мислення і культуру у проце-
сі вивчення дисциплін соціально-гуманітар-
ного циклу.
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У статті окреслено проблему використання естрадної пісенної творчості в музично-творчій діяль-
ності учнів старших класів дитячих музичних шкіл. Здійснено спробу розкрити виховний вплив мис-
тецтва на розвиток старшокласників, який відбувається завдяки цілеспрямованій діяльності із засвоєн-
ня цінностей мистецтва, сприймання й оцінювання різних за видами, творчими напрямами, стилями, 
засобами художньо-мистецької виразності музичних творів. Виокремлено об’єктивні та суб’єктивні 
фактори впливу мистецтва на формування особистості в період ранньої юності.

Ключові слова: естрадно-пісенна творчість, естетичний розвиток особистості, виховний вплив 
мистецтва, фактори впливу мистецтва на формування особистості.

В статье очерчена проблема использования эстрадного песенного творчества в музыкально-твор-
ческой деятельности учеников старших классов детских музыкальных школ. Осуществлена попытка 
раскрыть воспитательное влияние искусства на развитие старшеклассников, которое происходит благо-
даря целеустремленной деятельности по усвоению ценностей искусства, восприятию и оценке разных 
по видам, творческим направлениям, стилям, средствам художественно-творческой выразительности 
музыкальных произведений. Выделены объективные и субъективные факторы влияния искусства на 
формирование личности в период ранней юности.

Ключевые слова: эстрадно-песенное творчество, эстетическое развитие личности, воспитатель-
ное влияние искусства, факторы влияния искусства на формирование личности.

Stotyka A.V., Stotyka І.G. VAUDEVILLE SONG ART: PROBLEM OF EDUCATOR INFLUENCE  
IN MUSICALLY-CREATIVE ACTIVITY OF SENIOR PUPILS IN EDUCATIONAL-EDUCATOR  
PROCESS CHILD MUSICAL SCHOOL

In the article the problem of the use of vaudeville song work is outlined in musically-creative activity of students 
of senior classes of child's musical schools. An attempt to expose educator influence of art on development of senior 
pupils, that takes place due to purposeful activity on mastering of values of art, perception and estimation different 
after kinds, creative directions, styles, facilities of artistic creative expressiveness of pieces of music, is carried out. 
Essence of education is forming of the esthetically-valued relation of personality, that appears in a capacity for 
perception, experiencing, developing esthetically-creative flairs and necessities, to taste and ideal, in possibility of 
creation of aesthetic values in an art and pose by him. Aesthetic perception, experiencing and estimation of results of 
purposeful aesthetic activity, in accordance with an ideal fold essence of aesthetic potential of personality, creating 
possibility for her actualization. Main regulation signs here are: world view options, valued orientations, aesthetic 
taste and ideal, that assist the display of spiritual сутнісних forces of personality. The objective and subjective fac-
tors of influence of art are distinguished on forming of personality in the period of early youth. 

Key words: vaudeville-song work, aesthetic development of personality, educator influence of art, factors 
of influence of art on forming of personality.

Постановка проблеми. У сучасній му-
зичній педагогіці намічено основні шляхи 
реформування освіти: впровадження систе-
ми варіативного навчання й виховання від-
повідно до особистих потреб і здібностей 
учнів; удосконалення навчально-виховного 
процесу на основі втілення інноваційних 

педагогічних технологій, інформатизації, 
створення умов для творчої самореалізації 
особистості.

Розвиток творчої особистості пов’яза-
ний із формуванням у неї естетичної свідо-
мості, що сприяє переходу від стереотип-
ного до художньо-творчого мислення.
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Естетичне виховання гармонізує та роз-
виває всі духовні здібності особистості, 
необхідні в різних сферах творчості. Пси-
хологи вказують, що естетичне вихован-
ня інтенсифікує розвиток самосвідомості, 
сприяє формуванню соціальної позиції на 
гуманістичних цінностях; гармонізує емо-
ційно-комунікативну сферу, нівелює го-
строту реакцій на стресові фактори в учнів 
з підвищеною чутливістю, регулюючи їхню 
поведінку; розширює можливості спільної 
творчої діяльності та спілкування, виконує 
компенсаторні функції.

Сутністю виховання є формування ес-
тетично-ціннісного ставлення особистості, 
що виявляється в здатності до сприймання, 
переживання, розвитку естетично-творчих 
здібностей і потреб, смаку й ідеалу, у мож-
ливості створення естетичних цінностей у 
мистецтві й поза ним.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. О. Олексюк розглядає розвиток 
духовного потенціалу молоді шляхом мо-
рально-естетичного виховання з викорис-
танням широкої палітри засобів музич-
ного мистецтва, де особливого значення 
набуває морально-естетичний досвід як 
«процес і результат відображення у свідо-
мості та діяльності особистості художніх 
образів та ідей», що включає досвід му-
зичного сприймання та ціннісно-орієнта-
ційної діяльності. Головним постає фор-
мування музично-естетичного тезаурусу, 
який становлять категоріально-понятійний 
та інформаційний фонди, емоційно-ес-
тетична й асоціативна сфери. Естетичне 
сприймання, переживання та оцінювання 
результатів цілеспрямованої естетичної 
діяльності згідно з ідеалом становлять сут-
ність естетичного потенціалу особистості, 
створюючи можливість для її актуалізації. 
Головними нормативно-регулятивними 
ознаками при цьому є світоглядні установ-
ки, ціннісні орієнтації, естетичний смак та 
ідеал, які сприяють прояву духовних сут-
нісних сил особистості.

Постановка завдання. Мета статті – 
окреслити проблему використання естрад-
ної пісенної творчості в музично-творчій 
діяльності учнів старших класів дитячих му-
зичних шкіл (далі – ДМШ); здійснити спро-
бу розкрити виховний вплив мистецтва на 
розвиток старшокласників, який відбува-
ється завдяки цілеспрямованій діяльності 
із засвоєння цінностей мистецтва, сприй-
мання й оцінювання різних за видами, 
творчими напрямами, стилями, засобами 
художньо-мистецької виразності музичних 
творів; виокремити об’єктивні та суб’єктив-
ні фактори впливу мистецтва на формуван-
ня особистості в період ранньої юності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Психофізіологічний стан старшо-
класника забезпечує найбільшу повноту й 
змістовність психічних процесів, тому впли-
вати на особистість художньо-естетичними 
засобами в навчально-виховній діяльності 
найбільш результативно в період ранньої 
юності.

Музичне мистецтво мас вплив на розви-
ток загальних здібностей старшокласників, 
забезпечуючи їхню успішну діяльність у різ-
них видах (практичній, духовній), актуалізує 
потребу постійного вдосконалення і само-
стійного поповнення естетичних знань, а 
також впливає на розвиток естетичної куль-
тури, творчих якостей особистості. Отже, 
відбувається естетизація й уноситься твор-
че начало в усі види пізнавальної діяльності 
в навчально-виховному процесі ДМШ.

У сучасній школі проблема естетичного 
виховання вирішується на рівні освіти, тоб-
то виявлення художньої спадщини впли-
ває на моральність та естетичну культуру 
учнівської молоді. Водночас, підкреслюють 
автори, істинна моральність передбачає 
соціальну активність естетично й морально 
вихованої особистості.

Нерозробленість проблеми музичного 
виховання позначається не лише на есте-
тичному рівні розвитку старшокласників, 
а й на їхньому загальному психологічному 
стані. Самореалізація молоді має здійсню-
ватись шляхом опанування знаннями, по-
зитивного емоційного ставлення до худож-
ньо-естетичних зразків і негативного – до 
ерзаців, низькопробної продукції, форму-
вання естетичного і критичного смаку.

Мистецтво впливає на розвиток старшо-
класників завдяки цілеспрямованій діяль-
ності із засвоєння саме цінностей мисте-
цтва, сприймання й оцінювання різних за 
видами, творчими напрямами, стилями, 
засобами художньо-мистецької виразності 
музичних творів.

Провідним центром розвитку в юнацько-
му віці є феномен самовизначення. Л. Бо-
жович визначає феномен самовизначення 
як новоутворення, що зумовлене логікою 
особистісного та соціального розвитку 
старшокласника. Самовизначення розгля-
дається як потреба у формуванні смисло-
вої системи, в якій поєднуються уявлення 
про картину світу, про себе [1].

Центральним моментом самовизначен-
ня особистості є власна її активність, усві-
домлення необхідності зайняти певну по-
зицію. На думку К. Абульханової-Славської, 
активність, спрямована на осмислення та 
засвоєння особистісного досвіду, розгля-
дається як процес його актуалізації. Зріла 
особистість здатна зайняти певну позицію 
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стосовно як зовнішніх умов, так і власно-
го досвіду, здійснити усвідомлений вибір 
можливостей, імовірностей, що народжу-
ються на перетині цих двох систем. Процес 
становлення такої здатності пов’язаний із 
переходом від зовнішньої підтримки, пошу-
ку зовнішніх умов і точок опори до самопід-
тримки, самореалізації та цілеспрямовано-
го створення для неї умов [2].

У період юнацького віку взаємодія осо-
бистості із зовнішнім середовищем зу-
мовлена двома зустрічними тенденціями; 
змінами навколишнього середовища, які 
визначаються її діяльністю та змінами са-
мої особистості, що позначається на її ін-
дивідуальному розвитку. Основним резуль-
татом такої взаємодії є вироблення двох 
позицій: суб’єктивного ставлення до світу 
та суб’єктивного ставлення до себе.

Суттєвий вплив на естетичне вихован-
ня старшокласників мають соціокультурні 
умови життєдіяльності, які передбачають 
певне суспільне середовище, що має свої 
матеріальні й духовні компоненти, зумов-
лені конкретно-історичною ситуацією.

І. Дубровіна, Р. Пасічняк стверджують, 
що в юнацький період починає формува-
тися цілісна структура ціннісних орієнтацій, 
у якій виділяється три інтегративні компо-
ненти: пізнавальний, емоційний, поведінко-
вий. У цей період спостерігається очевид-
не підвищення особистої значимості «Я», 
відбувається активна підготовка до власної 
творчої самореалізації.

О. Буров, Л. Столович, Є. Квятковський, 
Г. Шевченко визначили такі основні фак-
тори впливу мистецтва на формування 
особистості в період ранньої юності: со-
ціально-економічні й культурні умови жит-
тя; політика держави в галузі естетичного 
виховання, освіти; рівень розвитку матері-
альної бази та шляхів поширення музично-
го мистецтва (об’єктивні фактори); індиві-
дуально-психологічні якості особистості, 
її художні здібності й інтелектуальний рі-
вень розвитку; соціальна активність осо-
бистості; художні орієнтації (суб’єктивні  
фактори).

Важливу роль у процесі накопичення му-
зичних вражень і їх усвідомлення відіграє 
імпровізація, слухацька та виконавська 
творчість старшокласників.

С. Раппопорт стверджує, що тільки мис-
тецтво розкриває, збагачує, систематизує 
досвід естетичного ставлення до дійсності 
й передає його в доступній формі. Вирі-
шуючи будь-яке мистецьке завдання, осо-
бистість обов’язково його осмислює, усві-
домлює, акумулює та відображає естетичні 
фактори дійсності, обов’язково даючи їм 
естетичну оцінку.

Оцінне ставлення до оточуючих предме-
тів і явищ дійсності – це специфічний стан, 
за якого оцінне ставлення до предметів і 
явищ, що викликали відчуття гармонійно-
го, досконалого, є духовним. Самопізнан-
ня, самооцінка й самовияв стають кінцевою 
метою творчої самореалізації старшоклас-
ників з урахуванням максимального вияву 
індивідуальних здібностей.

Сучасні науковці, вирішуючи питання му-
зично-естетичного виховання, досліджують 
новітні аспекти сприймання й оцінювання 
творів мистецтва старшокласниками, їхні 
основні висновки полягають у тому, що 
вдосконалення сприймання й оцінювання 
художніх творів, явищ природи та соціо-
культурного середовища є основою музич-
но-естетичного виховання особистості. Для 
цього процесу важливо, щоб сприймаючий 
суб’єкт (старшокласник) володів навичками 
оцінної діяльності (уявою, асоціативним та 
образним мисленням), а об’єкт був справді 
естетично цінним.

Творчий розвиток особистості є ефек-
тивним тоді, коли навчання пов’язане з 
наявністю в неї позитивних естетичних по-
чуттів (прекрасного й піднесеного), сим-
патії до себе, незалежно від результатів 
навчально-творчої діяльності (І. Зязюн,  
О. Рудницька, Л. Масол, Л. Ісьянова).

Як зазначає О. Рудницька, у сучас-
ній вітчизняній естетиці мистецька освіта 
ґрунтується на феноменологічному мето-
ді пізнання, сутність якого полягає в роз-
критті діалогової взаємодії особистості з 
музичним мистецтвом, у своєрідній формі 
самоспілкування людини, основою яко-
го є творче мислення. Саме на цій формі 
внутрішнього діалогу ґрунтується усвідом-
лене ставлення особистості до музичного 
мистецтва, що розуміється в педагогічному 
процесі як творення самого себе під впли-
вом отриманих художніх вражень, як досвід 
пізнання своїх емоційних реакцій на сприй-
няту інформацію, осмислення особистісних 
естетичних переживань. У такий спосіб те-
оретично обґрунтовується необхідність не-
повторно індивідуального, глибоко особи-
стісного рівня осягнення художнього твору, 
самовираження кожної особистості в мис-
тецькому спілкуванні.

Творчість старшокласників реалізується 
у творчості їхнього сприймання. Якщо авто-
ру вдалось виразити в музичному творі свої 
думки й почуття, то вони здатні викликати 
естетичне переживання й у сприймаючої 
особистості, формувати певне ставлення 
до окремих подій і явищ, впливати на сві-
тоглядні орієнтири, розвивати уяву й чуттє-
вість старшокласників засобом творчого са-
мовираження, естетичного самовиховання.
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Ми розглядаємо музично-творчу діяль-
ність старшокласників як розвиток творчих 
здібностей, стимулювання та активізацію 
художньої творчості шляхом упровадження 
в навчально-виховний процес ДМШ певних 
видів естрадно-джазового мистецтва, зо-
крема естрадної пісні.

У всіх своїх проявах естрадне мисте-
цтво є сьогодні одним із найпоширеніших 
різновидів мистецтва. На сучасній естраді 
сформувалися різнохарактерні нові жанри, 
з’явилися значні акторські індивідуально-
сті, намітилися нові виконавські традиції.

Слово «естрада» походить від латин-
ського «stгata», що означає «настил», «по-
міст». Цей сенс зберігся й до наших ча-
сів, але очевидно, що він не єдиний. Так, 
у словнику В. Даля – це тільки «помост, 
возвышенная площадка, например, для 
музыки». У словнику Д. Ушакова наводить-
ся й інше значення цього слова: «искусство 
малых форм, область зрелищно-музыкаль-
ных представлений на открытой сцене». Д. 
Ушаков навіть наводить приклади з творів 
Ф. Достоєвського та М. Некрасова. Отже, 
збагачення смислу цього слова відбиває 
певний процес: у Росії естрада як мисте-
цтво почала формуватися в другій полови-
ні ХІХ ст., хоча сам термін «естрада» виник 
у 1820-х рр. у газетних рецензіях, у пері-
одиці, супроводжуючись пояснювальними 
зауваженнями через новизну, недостатню 
поширеність.

Сучасний тлумачний словник української 
мови естраду тлумачить як сцену для ви-
ступів акторів, музикантів, співаків, про-
мовців тощо, підвищення, майданчик, по-
міст, сцена, кін.

Естрада – це вид сценічного мистецтва, 
який поєднує в одній виставі (концерті) ви-
ступи багатьох артистів (співаків, музикан-
тів, куплетистів, конферансьє, танцюристів, 
акробатів тощо). Можуть бути також сольні 
концерти, в яких бере участь один артист 
або один колектив. Через короткість кож-
ного виступу естрадне мистецтво має наз-
ву мистецтва малих форм. Сценічні образи 
артистів естради зазвичай виразні, яскраві, 
інколи гротескні. 

Виконавські мистецтва (а естрада пов-
ною мірою належить до них) народжують-
ся та існують у момент зустрічі з публікою. 
У кожного із цих мистецтв є своя, голов-
на форма буття, своя «одиниця виміру». 
У драматичному, оперному та балетному 
театрі – це вистава, цілісний, розгорну-
тий, художньо завершений твір; для сим-
фонічного оркестру, камерних ансамблів 
або різного роду солістів такою «одиницею 
виміру» є концерт. У цьому концерті мо-
жуть виконуватися твори або одного, або 

декількох композиторів; для естради та-
кож концерт, але особливого роду, в ес-
традному концерті виступають майстри 
різних жанрів. Основою мистецтва естра-
ди, його вирішальною ланкою є естрадний 
номер. Послідовність, композиція номерів 
і становлять сутність естрадного концерту. 
Хоча, безумовно, і тут можуть існувати пев-
ні винятки або варіанти

У результаті довготривалого історичного 
розвитку склалися та існують такі основні 
види мистецтва: література, музика, архі-
тектура, скульптура, живопис, театр, хоре-
ографія, кіно. З часом до них приєднався 
цирк, а естрада навіть і понині є падчеркою 
сучасного мистецтва, яка (єдина серед ви-
дів мистецтв!) і не має власної енциклопе-
дії. Естрадне мистецтво протягом багатьох 
років на теренах колишнього Радянського 
Союзу не було введено в ранг самостійно-
го мистецтва. Загалом цей вид залишився 
поза межами теорії мистецтва. 

Своїм корінням мистецтво естради ся-
гає в далеке минуле, його елементи тра-
пляються ще в Давній Греції та Давньому 
Римі. У Росії й Україні коріння естрадних 
жанрів знаходимо в народній творчості, їх 
зачатки виникли на ґрунті скомороських 
ігор. Виступи цих мандрівних артистів 
складалися із сатиричних сценок, співу, 
танців, жонглювання, акробатики, дреси-
рування. Ця обставина допомагає з’ясу-
вати деякі особливості зрілого естрадного 
мистецтва, а саме: його демократичність і 
загальнодоступність. У ХVІ–ХVІІ ст. це мис-
тецтво набуло розвитку на народних гулян-
нях, ярмаркових майданчиках, балаганах. 
З ХVІІІ ст. в оперно-балетні та драматичні 
спектаклі включаються дивертисменти, які 
складалися з окремих вокальних, музичних 
і танцювальних номерів. Хорові колективи 
висували співаків, танцюристів, виконавців 
комічних дуетів, куплетистів. 

Можна побачити основну закономірність 
подібного мистецтва – це багатожанро-
вість. Ще в далекій давнині в зародку вини-
кли майже всі жанри сучасної естради. Далі 
в скомороських іграх, народних гуляннях, 
балаганних виставах ці жанри поєднували-
ся, доповнюючи один одного. Естрада змі-
нювалася, збагачувалася, одначе до наших 
днів зберегла співіснування різних жанрів у 
межах однієї вистави. 

Поняття «естрада» в значенні цари-
ни мистецтва не набуло широкого міжна-
родного визнання. Складність визначен-
ня полягає передусім у багатожанровості, 
багатоукладності мистецтва, яке поєднує 
найрізноманітніші, здавалось би непоєд-
нувані форми художньої творчості. У світо-
вому мистецтвознавстві практично немає 



Збірник наукових праць 71

поняття «естрадне мистецтво». У різних 
країнах існують і вільно групуються різ-
ні форми розважального характеру під 
назвою «вар’єте», «кабаре», «шоу», «мю-
зик-хол», «кафе-концерт» тощо. Невипад-
ково вивчення естради потребує зусиль 
широкого кола фахівців: мистецтвознавців, 
культурологів, музикознавців, театрознав-
ців, соціологів, психологів.

Важливим моментом, який суттєво впли-
ває на функціонування сучасної естради, 
є суспільне ставлення до розважальної 
функції естрадного мистецтва. Прикро, що 
функція розважальності, яка властива ес-
традному мистецтву, дискредитувала це 
мистецтво. Розважальність естради закла-
далася всіма гілками мистецтва протягом 
багатьох віків, а правильніше сказати, що 
мистецтво розважальності було дуже до-
брим учнем, успадкувавши все краще, що 
вироблено людством за свої віки розвитку. 

Але історична ретроспекція підтверджує, 
що загальна орієнтація на розважальність 
і легкість сприйняття ніколи не виключала 
серйозності та глибини розуміння життя. 
Своєрідний «комплекс неповноцінності», 
який колись переслідував естраду, в ни-
нішніх умовах не має підґрунтя: розвага пу-
бліки, заповнення її дозвілля стали сприй-
матися як виконання певного завдання. 
Тому в складному механізмі громадського 
функціонування художньої культури естра-
да посіла своє надійне місце, яке сьогодні 
не підлягає перегляду або дискусіям.

Можна стверджувати, що різні форми 
художньої творчості, що прийнято назива-
ти естрадою, сприймаються передусім як 
розважальні, орієнтовані на проведення 
дозвілля.

За наших часів тривалий час теорію 
розвитку естради загалом і музичної ес-
тради зокрема майже ніхто не досліджу-
вав. Сьогодні мистецтво естради не має 
своєї загальної теорії. Знову наголосимо, 
що поза точних урахувань наявних законів 
і закономірностей розвивалася й колиш-

ня радянська естрада. Утворився великий 
розрив між творчою практикою естради та 
дослідженням її розвитку. Однією з причин 
«неповаги» офіційної вітчизняної науки до 
естради була відсyтнiсть теоретичних до-
сліджень, невпорядкованість термінології. 

Ще однією причиною, яка тривалий час 
ускладнювала вироблення визначення сут-
ності естрадного мистецтва, була вiдcyт-
нicть у цій сфері єдності структури. Побу-
тують найрізноманітніші види мистецтва, 
які суттєво відрізняються своєю художньою 
мовою, своїми виразними засобами. Ес-
традне мистецтво об’єднує різноманітні 
жанрові різновиди, спільність яких полягає 
в легкому пристосуванні до різних умов пу-
блічної демонстрації, в короткочасності дії, 
в концентруванні художніх засобів цього 
мистецтва.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Естрадне мистецтво – це світове досяг-
нення, воно розвивалось у різних країнах 
неоднаково внаслідок конкретних історич-
них та інших умов кожної країни окремо, 
а також з урахуванням розвитку подібних 
жанрів в інших країнах. Будь-яке мистецтво 
не розвивається відокремлено від світових 
здобутків у відповідних галузях. 

До естрадного мистецтва повною мірою 
належить і вся розмаїтість рок- і поп-му-
зики, які виросли з музичної естради, жи-
вились нею й, безперечно, чинили і чинять 
зворотний вплив.

Отже, естрадне пісенне мистецтво за 
умови виваженого методологічного підходу 
має високий виховний потенціал у музич-
но-творчій діяльності.
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У статті проаналізовано й охарактеризовано сучасні підходи до дослідження становлення джазу як 
окремого жанру музики у психолого-педагогічній, музикознавчій, методичній літературі. Підкреслено 
важливість джазу, його синкретичний характер як результат злиття африканської та європейської музи-
ки. Досліджено специфіку джазу та пояснено, чому більшість дослідників цієї проблематики виходять 
із певних позицій (рівномірно-темперованого ладу, метричної і ладової системи, тембру та ін.). Зосе-
реджено увагу на спробах проаналізувати джаз, використовуючи методи європейської теорії музики. 
Пояснено, чому наука ще не виробила оригінального інструментарію, що дозволяє всебічно підходити 
до багатьох аспектів джазу.

Ключові слова: джаз, художній образ, рівномірно-темперований лад, метрична і ладова системи, 
тембр, музичне мистецтво, культура, духовний розвиток особистості, засоби виховання, музика.

В статье проанализированы и охарактеризованы современные подходы к исследованию становления 
джаза как отдельного жанра музыки в психолого-педагогической, музыковедческой, методической лите-
ратуре. Подчеркнута важность джаза, его синкретический характер как результат слияния африканской и 
европейской музыки. Исследовано специфику джаза и объяснено, почему большинство исследователей 
данной проблематики исходят из определенных позиций (равномерно-темперированного строя, метриче-
ской и ладовой системы, тембра и др.). Внимание сосредоточено на попытках проанализировать джаз, ис-
пользуя методы европейской теории музыки. Объяснено, почему наука еще не выработала оригинального 
инструментария, позволяющего всесторонне подходить ко многим аспектам джаза.

Ключевые слова: джаз, художественный образ, равномерно-темперированный строй, метриче-
ская и ладовая системы, тембр, музыкальное искусство, культура, духовное развитие личности, сред-
ства воспитания, музыка.

Bovkanyuk P.O., Duday M.I. JAZZ AS A PART OF THE WORLD ARTISTIC PICTURE
The article analyzes and characterizes modern approaches to the study of the formation of jazz as a separate 

genre of music in the psycho-pedagogical, musicological, methodical literature. The importance of jazz is em-
phasized, revealing its syncretic character as a result of the fusion of African and European music. The specificity 
of jazz is investigated and it is explained precisely why the majority of researchers of this subject-matter operate 
in their analysis on the basis of certain positions (uniformly-tempered scale, metric and harmonic system, timbre, 
etc.). It focuses on trying to analyze it using the methods of European music theory and explains why science 
has not yet developed original instruments that allow a comprehensive approach to many aspects of jazz. It is 
explained why it is in the context of these scientific studies that jazz is of particular interest, since it is a unique 
phenomenon capable of combining these tendencies into a single channel. It is indicated why the manifestation 
of the phenomenon dictates the special conditions for its study, requires the expansion of research methods and 
the involvement of interference concepts from different fields of knowledge. It is reported that the art of jazz 
connects history, musicology, psychology, sociology, aesthetics and many other sections of scientific knowledge. 
It is their consideration that makes it possible to understand many features of jazz from the inside and helps to 
comprehend the phenomenon in the wide space of the musical art of the 20th century. The purpose of the article is 
to study the phenomenon of jazz as an integral part of art history, which is in line with the concept of perspective 
to understanding the art of the 20th century, identify the essential paradigms of the jazz phenomenon, determine 
its status within academic science, enter jazz into the modern typological scheme.

Key words: jazz, artistic image, uniformly tempered system, metrical and latin systems, timbre, musical art, 
culture, spiritual development of personality, means of education, music.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Для розуміння місця джазу 
в ряді музичних мистецтв, його статусу 
звернемося до дефініцій, наданих цьому 

виду мистецтва в іноземних і вітчизняних 
довідково-енциклопедичних джерелах. 
Оксфордський словник дає кілька тракту-
вань цього терміна: 1) Рід регтаймового 
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танцю, звідси – рід музики, під яку танцю-
ють. <...> Тип музичної організації серед 
афроамериканців, характеризується вико-
ристанням імпровізації, синкопованих фра-
зувань, регулярної ритміки; 2) Енергія, збу-
дження, розслаблення; 3) Незначна пуста 
розмова [6].

Дослідник А. Альшванг зауважив, що 
джаз, або синкопована музика (syncopated 
music – як нині називають джаз в Амери-
ці), – яскраве музично-побутове явище, 
яке виникло в 1910-х рр. в США, швидко 
поширилося у всіх буржуазних країнах. Му-
зика джазу має низку відмінних рис: перш 
за все, чітку моторну ритміку, яка метрично 
виражається в дводольній із різними, іноді 
досить складними синкопами. Джаз (англ. 
jazz) – «рід розважальної музики, переважно 
танцювального характеру. Виник у 1915 р.  
в США й отримав широке поширення в ка-
піталістичних країнах. Джаз є породженням 
деградації буржуазної культури США. Типо-
ві форми джазової музики: фокстрот, уан-
степ, чарльстон, танго, блюз, румба. Джаз 
запозичив із музики афроамериканців де-
які характерні особливості ритму, ладу, 
інструментування, звучання. Ці елементи 
афроамериканської музики були гранично 
спотворені і споганені» [2].

Дослідник Л. Переверзєв запропонував 
інше визначення джазу – професійного му-
зичного мистецтва, яке сформувалося на 
рубежі ХІХ – ХХ ст. шляхом синтезу елемен-
тів двох музичних культур, європейської та 
африканської, в США. Африканські еле-
менти – поліритмічність, багаторазова пов-
торюваність одного мотиву, вокальна екс-
пресивність, імпровізованість – увійшли в 
джаз разом із поширеними афроамерикан-
ськими мотивами музичного фольклору –  
обрядовими танцями, робочими піснями і 
блюзами» [13].

«Джаз – це сучасна американська попу-
лярна танцювальна музика, спочатку зва-
на регтайм. Характеризується розвиненим 
простим, але ударним ритмом» [5].

«Джаз – це нова музика з чітко різним 
ритмом і мелодійним характером, неодмін-
но включає в себе (або має на увазі) ім-
провізацію, щонайменше в перестановці 
акцентів і фраз у мелодії, що виконується, а 
за великим рахунком – у створенні музики 
експромтом, без підготовки» [1].

Будь-які поняття отримують своє вира-
ження в термінах. Багато що залежить від 
історичного контексту, в якому вживається 
той чи інший термін. Чи можна джаз наз-
вати «жанром»? В. Конен дає категоричну 
відповідь: ні. Тому що, на її думку, межі 
джазу ширші за кордони власне жанру в 
традиційному розумінні цього терміна. Під 

«жанром» в академічному музикознавстві 
прийнято розуміти «явища, які склалися й 
удосконалилися протягом тривалого часу 
<...> Вони відзначені концентрацією фор-
мальних ознак, що надає жанру не тільки 
його неповторності, але також зовнішньої 
замкнутості». Автор вважає, що джаз (як і 
рок) є особливим пластом музичної куль-
тури, виходячи далеко за поняття жанру.  
У такому трактуванні категорія жанру отри-
мує вузьке тлумачення. У широкому ж ро-
зумінні, в перекладі з французької, слово 
«жанр» означає «вид». Саме в такому зна-
ченні часто застосовують його щодо джазу, 
коли семантика слова має на увазі саме ок-
ремий вид музичної практики [4].

Таке ж неоднозначне трактування от-
римав і сам термін «джаз». Оксфордський 
словник наводить кілька варіантів написан-
ня, що існували доти, поки в 1920-ті рр. 
не утвердилася сучасна орфографія цього 
слова: chas, jasm, gism, jas, jass, jasz [6].

Походження терміна досі не з’ясоване, і 
часто його описують як «неясне» або «неві-
доме». Існує кілька версій. З моменту своєї 
появи саме слово «джаз» вважалося непри-
стойним, воно асоціювалося з борделями, 
пияцтвом і наркотиками [10]. Парку Грант 
пов’язує бридливе ставлення до нього з 
боку «пристойної» публіки з тим фактом, 
що «це брудне (непристойне) слово було 
відоме за багато років до появи джазової 
музики і досі часто вживається як лихо-
слів’я в його первісному значенні». Автор 
зазначає, що слово «джаз» містить 4 букви, 
символічне значення яких містить натяк на 
сексуальність, а також прямо вказує на те, 
що своє музичне походження слово «бере 
з будинків розпусти» [2]. Є підстави при-
пускати, що слово «джаз» вживалося ще в 
середині XIX ст. як екстатично підбадьор-
ливий вигук у афроамериканців.

Існують інші версії: англ. Chase (гнати-
ся, переслідувати); араб. Jazib (спокусник). 
До музики цей термін стали застосовувати 
значно пізніше. Тут він знайшов уже інше, 
«пристойне» значення. Африкан. Jaiza – 
назва певного типу звучання барабанів; від 
звуку, що імітує звучання мідних тарілок, 
які використовувалися під час виконання 
танців у деяких африканських племен. Де-
які пов’язують походження терміна з ім’ям 
Джезбо Брауна, який грав у Нью-Орлеа-
ні на поч. XX ст., і з іменами легендарних 
джазових музикантів – chas (від Charles), 
jas (від Jasper) [5].

У пресі слово «джаз» у зв’язку з музи-
кою вперше зустрічається в 1913 р. в од-
ній із сан-франциських газет. У 1915 р. 
воно увійшло в назву джазового оркестру  
Т. Брауна «Tom Brown’s Dixiel and Band Jazz 
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Band», який виступав у Чикаго, а в 1917 р. 
це слово вперше з’явилося в назві пла-
тівки, записаної знаменитим Новоорлеан-
ським оркестром «Original Dixieland Jazz 
(Jass) Band» [7].

Джаз довгий час ототожнювали з по-
роком, злочинністю. Його музика і все, 
що її оточувало, не відповідало загально-
прийнятним нормам моралі. Джаз постійно 
асоціювався з антисоціальною поведінкою, 
і на це були свої причини. Місце його заро-
дження – Нью-Орлеан – «славився» райо-
ном «червоних ліхтарів». Саме тут прижив-
ся джаз. Після його поширення штатами 
джаз пов’язували з корумпованою ерою в 
Канзас-сіті, Чикаго, Нью-Йорку. Звичай-
но ж, повністю ототожнювати джаз зі зло-
чинністю і пороком буде неправильно, але 
такі думки існують, і факти самі говорять за 
себе. Тому не раз вживалися спроби за-
мінити слово «джаз» іншим. Так, з’явився 
термін «диксиленд». Так чи інакше, джаз 
став означати на початку XX ст. певний тип 
нової музики, а також оркестр, який вико-
нував цю музику [10].

Причину відсутності повного визначен-
ня можна пояснити тією обставиною, що в 
процесі його розвитку і становлення зміню-
валися уявлення не тільки про сам джаз, 
його місце серед інших культур, а і сама 
джазова природа внаслідок його історичної 
еволюції. Здатність постійно видозмінюва-
тися під впливом стрімкого мінливого світу, 
вбирати нові ідеї і відображати їх засоба-
ми музичної мови є однією з найбільш ха-
рактерних особливостей джазу. Теоретич-
не музикознавство завжди йшло немовби 
навздогін за джазової практикою, намага-
ючись усвідомити його феномен [3].

Джаз, як одне з найдинамічніших явищ 
музичної історії XX ст., розвивався в швид-
кій зміні одного стилю іншим. Іноді минало 
лише кілька років, і на зміну одному, до-
сить сильному напрямку, приходив інший, 
не менш яскравий і цікавий. У такій зміні, 
строкатості, взаємодії і взаємопроникненні 
розвивався джаз. Подібна калейдоскопічна 
картина характерна не тільки для джазу, а 
й для всього мистецтва XX ст., коли один 
стиль підганяв інший у літературі, живопи-
сі, музиці та інших мистецтвах. Причина на-
стільки приголомшуючої мінливості полягає 
в особливостях сучасної епохи, коли ритм 
історичних подій помітно прискорювався. 
За невеликий за історичними масштабами 
відрізок часу – трохи більше 100 років –  
джаз пройшов столітній шлях еволюції. Він 
почав із примітивних форм музики, поро-
дивши потім таку велику кількість різних 
стилів і напрямків, що розібратися в його 
специфіці видається досить складним. Се-

ред дослідників джазу немає ще єдиної 
думки з приводу кількості стилів джазу, їх 
періодизації та класифікації [6].

Б. Хефеле переконаний, що для того, 
щоб мати вірне уявлення про реальну кар-
тину розвитку джазу, необхідно поділити 
його на періоди і напрямки. Класифікація 
джазу на стилі багато в чому умовна і «по-
трібна швидше критикам і любителям джа-
зу, ніж самим музикантам», але вона допо-
магає наочно уявити собі складну картину 
розвитку джазу. Проте всередині джазової 
практики вже склалася певна класифікація 
джазу за стилями. Об’єднані загальними 
типологічними ознаками, ці стилі поділя-
ються на напрямки: архаїчний (або ранній) 
джаз, класичний (або традиційний), свінг 
(деякі дослідники відносять його до кла-
сичного напряму), модерн-джаз, авангард 
або вільний джаз. Варто уточнити, що ос-
тання редакція енциклопедії була випуще-
на в 1978 р., тому за останні десятиліття, 
згідно з путівником від 1998 р. («All Music 
Guide to Jazz») з’явилися нові стилі, зокре-
ма есід-джаз (acid jazz), джаз-реп (jazz-
Rap), пост-боп (post-bop) [7].

У вітчизняному музикознавстві зміни 
уявлень про джаз були пов’язані з історич-
ним переосмисленням жанру від «ідеоло-
гічно шкідливого, ворожого мистецтва» до 
«органічної частини світової музичної куль-
тури». Цікаві в цьому відношенні «Роздуми 
про джаз» відомого музиканта Н. Мінха, 
який у 1958 р. критикує стиль диксиленд 
за те, що його виконавці розкуто рухаються 
по сцені, тримаються недбало, з підкрес-
леною афектацією, за «награну темпера-
ментність» і «гучний успіх» [9, c. 42–43].

В історії музичного мистецтва часто бу-
вало так, що джазом називали різні музичні 
явища. Часто під ярликом «джаз» фігурували 
його комерційні імітації, поп, шлягер, танцю-
вальна музика, тобто те, що ним не є. На-
магаючись визначити межі джазу, вчені чи-
мало попрацювали над встановленням його 
специфіки, тих рис, які відрізняють його від 
інших видів музики. У зв’язку з цим мимоволі 
пригадуються слова У. Сарджент, що побічно 
розкривають подібне явище: «сутність джазу 
завжди вислизала, не піддавалася точному 
визначенню, джаз ніби не бажав, щоб його 
пристосовували до звичних для європей-
ських і американських інтелектуалів музич-
но-естетичних норм» [1, c. 30].

Не одне покоління музикознавців нама-
галося з’ясувати його справжню сутність, 
його «істинність», виходячи виключно з його 
музичних характеристик. Більшість дослід-
ників підходять до опису джазової специ-
фіки, найчастіше використовуючи прикмет-
ники «особливий», «специфічний», «більш», 
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«незвичайний», які мало допомагають у ро-
зумінні музичної суті джазу. Справедливе 
твердження В. Озерова, який вважає, що 
«мова джазу володіє іншими специфічними 
особливостями, яким немає аналогів у тра-
диційній музичній практиці. Сучасний джаз 
буває важко відокремити, відрізнити від ін-
ших музичних явищ, які споріднені з ним 
або зазнали його впливу і мають змішаний, 
синтетичний характер» [3]. В авторитетній 
«Енциклопедії джазу» Гроува автор статті 
«Джаз» визнає за ним три, що відрізняють 
його від інших типів музики, характеристи-
ки: феномен свінгу, «індивідуальний код», 
той невловимий фактор, який робить джа-
зового виконавця негайно впізнаваним для 
слухача. Третьою важливою характеристи-
кою дослідник називає «екстатичну функ-
цію», включену в контекст ритуалу джем-
сешн [5, с. 80].

Автори нарису «Джаз» В. Мисовська і 
В. Фейертаг вважають, що в джазі майже 
немає ніяких специфічних музичних інстру-
ментів. Зате «джаз істотно відрізняється від 
інших видів оркестрової музики способом 
і манерою використання музичних інстру-
ментів. <...> У ньому посилилася роль рит-
мічної групи, куди входять: ударні, контра-
бас, гітара або банджо, рояль; <...> манера 
звучання духових інструментах зовсім інша, 
ніж у симфонічному або духовому оркестрі. 
Саме ці зовнішні прийоми, що дають у разі 
їх вмілого використання специфічне зву-
чання, були швидко схоплені майстрами пі-
сенно-танцювальної музики» [10, с. 4].

Сьогодні існує величезна кількість джа-
зових дефініцій, але жодна з них не в змозі 
відобразити все те жанрове і стилістичне 
різноманіття, яким є джаз. І хоча музи-
кознавцями написано на цю тему багато 
досліджень, сформулювати чітке і ясне ви-
значення джазу не вдалося жодному з них, 
жодне з них не є вичерпним.

Ставлення до джазу довгий час із боку 
офіційної влади, преси, академічного му-
зикознавства та мистецтвознавства було 
зарозумілим. Популярна і розважальна му-
зика, до якої відносили і джаз, займала в 
музичній ієрархії статус «низького» жанру. 
Крайнього вираження такий негативізм до-
сяг у Т. Адорно, особливо в його класифі-
кації типів слухачів, у якій аудиторія розва-
жальної музики зараховується до нижчого 
розряду, приєднуючись до т. зв. «патологіч-
ної групи» (за термінологією Адорно), вклю-
чаючи в себе «немузичний» і «антимузич-
ний» типи. Причини подібного негативізму 
лежать, на наш погляд, у такому. По-перше, 
маючи місцем дислокації заклади сумнівної 
репутації, джаз викликав до себе зневажли-
ве ставлення з боку інтелектуалів і людей 

хорошої репутації. По-друге, на відміну від 
музикантів академічної традиції, джазмен, 
принаймні в ранні роки джазу, був музично 
безграмотним, тобто не знав музичної гра-
моти. Його поведінка не узгоджувалася із 
загальноприйнятими нормами, його антисо-
ціальність була пов’язана з низьким рівнем 
освіти. Тому більшість публіки джазу і ті, хто 
його виконує, видавалися небезпечними. 
Дійсно, формально мало хто з джазменів, 
аж до 1950-х рр., мав диплом про музичну 
освіту. Але в тій обстановці цього і не було 
потрібно. Своєрідним «дипломом» для му-
зиканта було визнання публіки і музикантів, 
вміння чітко і злагоджено грати в ансамблі, 
вміти імпровізувати, знати якомога більшу 
кількість джазових стандартів. «Дипломом 
із відзнакою» можна було визнати факт, 
коли творча манера джазмена ставала  
предметом наслідування з боку молодих 
музикантів [6].

Розуміння й оцінка джазу серйозно 
ускладнена тим фактом, що більшість його 
дослідників виховані в європейській музич-
ній традиції, тож у своєму аналізі виходять 
із цих позицій (рівномірно-темперованого 
ладу, метричної і ладової системи, темб-
ру та ін.). Д. Коллієр вважає, що спроба 
проаналізувати джаз, використовуючи ме-
тоди європейської теорії музики, «має не 
більше шансів на успіх, ніж старання зро-
зуміти поезію, виходячи з канонів прози». 
Однак наука ще не виробила оригінального 
інструментарію, що дозволяє всебічно під-
ходити до багатьох аспектів джазу. Етному-
зикознавство, що вивчає як чисто народну 
фольклорну музику, так і професійний кла-
сичний спадок позаєвропейських народів, 
також давно усвідомило, що з традицій-
ними методами воно не зможе і близько 
підійти до рішення проблем дослідження, 
наприклад, арабської або індійської музи-
ки. Тож не дивно, що саме музикознавство 
проявляє набагато більший інтерес до джа-
зу, відкриваючи його синкретичний харак-
тер як результат злиття африканської і єв-
ропейської музики [10].

Висновки з проведеного дослідження.  
Джаз влаштований за своїми законами, 
і його специфіку неможливо зрозуміти з 
традиційної європейської позиції. Сьогод-
ні стає ясно, що одними музикознавчими 
методами у дослідженні феномену джазу 
обмежитися неможливо. Необхідне знання 
його функціональних значень, відношення 
музикантів і публіки, дослідження внутріш-
нього світу джазового суспільства. Сучасна 
музична наука потребує вироблення уні-
версальних методів аналізу, які були б за-
стосовні до всіх типів музики в цілому і до 
джазу зокрема.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 
СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

ТА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

Варава О.Б., викладач 
кафедри педіатрії, акушерства та гінекології

ВНЗ «Київський медичний коледж імені П.І. Гаврося»

У статті подана характеристика понять «мобільність», «соціальна мобільність», «професійна мо-
більність». У межах соціальної мобільності є два основні її типи: горизонтальна і вертикальна. Роз-
глянуто професійну мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи, її основні особливості та 
чинники, які впливають на її формування. Проблема розглянута за схемою: мобільність – види мобіль-
ності – професійна мобільність – професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи.

 Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, соціальна мобільність, майбутні бакалаври 
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В статье представлена характеристика понятий «мобильность», «социальная мобильность», «про-
фессиональная мобильность». В рамках социальной мобильности существует два основных ее типа: 
горизонтальная и вертикальная. Рассмотрено профессиональную мобильность будущих бакалавров 
сестринского дела, основные особенности и факторы, влияющие на ее формирование. Проблема рас-
смотрена по схеме: мобильность – виды мобильности – профессиональная мобильность – профессио-
нальная мобильность будущих бакалавров сестринского дела.

 Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, социальная мобильность, буду-
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Varava O.B. PROFESSIONAL MOBILITY OF THE FUTURE BACHELORS OF NURSING AS AN 
INTEGRAL PEDAGOGICAL PHENOMENON AND THE REQUIREMENT OF THE PRESENT DAY

Transformational changes in modern society presuppose the formation of medical expert with a high level 
of dynamism, self-improvement and constant professional search. The article describes the concepts of “mo-
bility”, “social mobility” and “professional mobility”. The given issue is considered by the following scheme: 
mobility – types of mobility – professional mobility – professional mobility of future bachelors of nursing. 
The modern legislative framework and standardization of the medical specialist’s actions has a visible negative 
impact on the mobility of future bachelors of nursing, leading to significant limitation of freedom in the pro-
cess of choosing the appropriate treatment method. Therefore, the issue concerning the professional mobility 
of nursing staff is extremely relevant in modern medical education.

In view of this, the article deals with the professional mobility of future bachelors of nursing and the main 
features and factors that influence its formation.

Professional mobility of future bachelors of nursing is viewed as a complex construction, which simulta-
neously characterizes the quality of personality, personal activity and the process of transforming the person-
ality’s individual qualities and working environment. Thus, the quality of personality provides the process 
of personal development by acquiring key competencies. Personal activity is determined by the events that 
change the environment and result in self-realization in both professional and life spheres.

 The main factors influencing the formation of professional mobility of future bachelors of nursing are the 
level of economic development, historical type of stratification, demographic factors, social status of the fam-
ily and the environment, level of education and individual (personal) qualities.

The channels of individual professional mobility are vocational education (secondary, higher, retraining, 
advanced training, self-education), effective use of educational results, experience and results of professional 
activity, personal potential, family and personal relationships.

Key words: mobility, professional mobility, social mobility, future bachelors of nursing.

Постановка проблеми. Сучасне суспіль-
ство висуває до будь-якого професіонала 
вимогу мобільності, яка розглядається не 
лише в класичному варіанті як можливість 
руху з одного соціального шару в інший, а 
й як здатність до дії, рухливість поведінки  
[6, с. 8]. Саме мобільність стає мало не єди-
ною стратегією соціальної адаптації й успі-
ху. Нині в Україні значна кількість соціальних 
інститутів та професійних груп зазнали сут-

тєвих трансформацій, аж до їхнього зник-
нення або, навпаки, появи нових. Однак у 
будь-якому суспільстві і на будь-якому етапі 
його розвитку професіонали, які забезпечу-
ють соціальну безпеку і стабільність соціаль-
них інститутів, частіше стають об’єктом нау-
кової рефлексії, аналізу, а також громадської 
критики. Тому сміливо можна стверджувати, 
що система охорони здоров’я в числі зазна-
чених, а отже, медики, зокрема й майбутні 
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бакалаври сестринської справи, перебува-
ють у центрі громадських і наукових дебатів, 
метою яких є фіксація міри задоволеності їх-
ньою роботою, становищем у суспільстві та 
досягненням соціально значущих цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У міждисциплінарному дискурсі обгово-
рення системи охорони здоров’я вже наміче-
ні деякі технології, інструменти для вивчення 
і вдосконалення реалізації соціальної ролі 
медиків. Так, науковцями охарактеризова-
но: особливості професійної діяльності ме-
дичних працівників та соціально-психологічні 
чинники її ефективності (І. Вітенко, І. Гурвіч, 
М. Жукова, Л. Коробка та ін.); загальні за-
кономірності психології професійної діяль-
ності медичних сестер (В. Бодров, Ж. Вірна, 
Л. Дика, Є. Климов, Г. Ложкін та ін.); педа-
гогічні аспекти та педагогічні умови форму-
вання професійної мобільності (В. Андрєєв, 
Н. Василенко, О. Горанська, Т. Гордєєва, 
Є. Іванченко, Н. Кожемякіна, Н. Латуша,  
Л. Сушенцева та ін.); вплив зовнішніх та вну-
трішніх чинників на розвиток професійної 
мобільності (Л. Амірова, О. Любімова та ін.). 
Однак в зазначених дослідженнях не досить 
повно вивчена проблема формування про-
фесійної мобільності майбутніх бакалаврів 
сестринської справи.

Тому метою статті є здійснення міждис-
циплінарного аналізу процесу формування 
професійної мобільності майбутніх бакалав-
рів сестринської справи в коледжах.

Виклад основного матеріалу. Зміни, які 
відбуваються в сучасній Україні та в систе-
мі освіти зокрема, чинять значний вплив на 
майбутніх фахівців. Тому сучасна освіта по-
кликана допомогти молодим фахівцям бути 
стійкими до змін і здатними до реактивної 
адаптації, тобто бути мобільними. Традицій-
но прийнято розрізняти професійну і соці-
альну мобільність та аналізувати їх у форматі 
чітких і певних характеристик. Так, соціальна 
мобільність пов’язана з можливістю руху з 
одного соціального шару в інший і, відповід-
но, набуттям нових кваліфікаційних компе-
тенцій, а професійна мобільність трактуєть-
ся як здатність особистості до розширення 
сфер активності в межах основної (власної) 
професії [3, с. 8]. 

Розглядаючи проблеми соціальних взає-
модій у транзитному суспільстві, С. Калінін 
трактує соціальну мобільність як будь-який 
перехід індивіда або соціального об’єкта 
(цінності), тобто всього того, що створено 
або модифіковано людською діяльністю, з 
однієї соціальної позиції в іншу. Є два основ-
ні типи соціальної мобільності: горизонталь-
на і вертикальна. Горизонтальна соціальна 
мобільність або переміщення передбачає 
перехід індивіда або соціального об’єкта з 

однієї соціальної групи в іншу, розташовану 
на одному і тому ж рівні. Висхідні течії існу-
ють у двох основних формах: проникнення 
індивіда з нижнього шару в наявний більш 
високий пласт або ж створення такими інди-
відами нової групи і проникнення всієї групи 
в більш високий пласт на рівень з уже на-
явними групами. Відповідно, мають бути дві 
форми і течії, що свідчать про інший напрям 
руху: перша полягає в переході індивіда з 
більш високої соціальної позиції на більш 
низьку, водночас не руйнуючи вихідної гру-
пи, до якої він раніше належав. Інша форма 
виявляється в деградації соціальної групи в 
цілому, в пониженні її рангу на тлі інших груп 
або в руйнуванні її соціальної єдності. Верти-
кальна мобільність передбачає переміщення 
з однієї страти в іншу. Залежно від напря-
му переміщення слід розрізняти висхідну 
мобільність (соціальний підйом, рух вгору) і 
низхідну мобільність (соціальний спуск, рух 
вниз). Між сходженням і «спуском» є відома 
асиметрія: всі хочуть підійматися і ніхто не 
хоче спускатися соціальними сходами. Як 
правило, сходження – явище добровільне, а 
«спуск» –вимушене [2, с. 148].

Модернізація медсестринської освіти вно-
сить у розуміння мобільності фахівця осо-
бливий сенс, пов’язаний з розвитком довго-
строкових і гнучких компетенцій, на базі яких 
уможливлюється вибудова кар’єри та до-
сягнення професійних висот. Професія ме-
дичної сестри передбачає отримання певної 
формальної освіти та регулярне підвищення 
кваліфікації. З одного боку, це знижує шан-
си на мобільність шляхом локальності освіти, 
низького рівня її конвертованості. З іншого – 
підвищує мобілізаційні можливості порівняно 
з іншими професійними групами. 

Соціальна мобільність майбутніх бака-
лаврів сестринської справи локалізована в 
організації медичного закладу (поліклініці, 
лікарні). Л. Сушенцева слушно зазначає, що 
система професійних відносин, яка склала-
ся в сучасному індустріальному суспільстві, 
характеризується стандартизацією всіх ос-
новних елементів зайнятості – трудового до-
говору, місця і часу роботи, заробітної пла-
ти, умов праці. Взаємодія на ринку праці між 
працівником і роботодавцем в особі органі-
зації, підприємства регулюється трудовим 
законодавством і специфікою галузі, прак-
тикою взаємодії, рівнем оплати праці тощо  
[7, с. 132]. У системі охорони здоров’я донині 
розповсюджена стандартна модель трудових 
відносин (standard employment relationships, 
SER-модель). Термін використовується  
Л. Воско (L. Vosko) для позначення повної 
зайнятості – роботи з повним робочим днем, 
стабільною оплатою і пакетом соціальних 
гарантій [9, с. 277]. Професійна біографія в 
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індустріальному суспільстві переважно про-
тікає в межах певної і досить часто єдиної 
професії та є послідовною зміною посад і 
місць роботи аж до виходу на пенсію. Ор-
ганізація стає основним інститутом соціаль-
ної стратифікації та соціальної мобільності: 
вступаючи в організацію, випускник отримує 
соціальний статус (посадову позицію і регу-
лярну оплату праці), ієрархію, що визначає 
можливості професійної мобільності, і пакет 
соціальних гарантій [5, с. 122]. Усе це пов-
ною мірою можна віднести до професійних 
груп медиків, зокрема й до бакалаврів се-
стринської справи. Форми найманої праці 
поза межами організації є або вкрай слаб-
кими, або нелегітимними. Так, зазвичай ме-
дичні сестри мають змогу лише організову-
вати приватну практику та консультування 
пацієнтів.

Підвищення частки формалізму, дії за пра-
вилами є загальним трендом для української 
системи охорони здоров’я та медсестрин-
ської освіти. Сучасна законодавча база, 
стандартизація дій професіонала негативно 
впливають на мобільність майбутніх бакалав-
рів сестринської справи (наприклад, рівень 
свободи обмежений, значна бюрократизація 
професійної діяльності). Тому проблема про-
фесійної мобільності медсестринських ка-
дрів є надзвичайно значущою й актуальною 
в сучасній медичній освіті.

Як критерій професійної компетентності 
розглядає професійну мобільність І. Хом’юк 
та трактує її як вміння знаходити адекватні 
способи вирішення проблем виконання не-
стандартних завдань; характеристику в пси-
холого-педагогічному портреті суб’єктив-
ності студента. З урахуванням цього автор 
розглядає професійну мобільність як певний 
триплекс, що охоплює якісні характеристики 
особистості (забезпечує внутрішній механізм 
розвитку особистості на основі сформовано-
сті ключових та загальнопрофесійних ком-
петентностей); діяльність людини (детермі-
нована подіями, що змінюють середовище 
і результатом якої є самореалізація людини 
в житті та професії); процес перетворення 
особистістю самої себе, а також оточуючо-
го професійного та життєвого середовища)  
[8, с. 47]. Дещо в іншому руслі трактує про-
фесійну мобільність Н. Латуша та визначає 
її як характеристику особистості, необхід-
ну для інтеграції професійного розвитку, 
узгодженості професійної свідомості і поста-
новки реалістичних цілей, істинних смислів 
праці [3, с. 7]. 

Відзначається ґрунтовністю визначення 
Л. Горюнової, яка трактує професійну мо-
більність майбутніх фахівців як інтегровану 
якість особистості, що виявляється в здат-
ності успішно «переключатися» на іншу ді-

яльність або змінювати види діяльності із 
залученням правової сфери; вмінні ефектив-
но використовувати систему узагальнених 
професійних прийомів для виконання будь-
яких завдань та порівняно легко переходити 
від одного виду діяльності до іншого згідно 
з аналізом економічної та соціальної ситуа-
ції в державі; володіння високим рівнем уза-
гальнених професійних знань, досвідом їх 
удосконалення та самостійного здобування; 
готовності до оперативного відбору й реалі-
зації оптимальних способів виконання про-
фесійних завдань з опорою на провідні сві-
тові тенденції; орієнтації в кон’юнктурі ринку 
праці [1, с. 131].

Поділяючи думку Л. Горюнової, Л. Пилець-
ка розглядає поняття професійної мобіль-
ності з двох ракурсів: з одного боку, це зміна 
позицій, викликана зовнішніми умовами (від-
сутністю робочих місць, низькою заробітною 
платою, побутовою невлаштованістю праців-
ників тощо, що викликає необхідність їхньої 
адаптації до реальних життєвих позицій).  
З іншого – як внутрішня свобода, самовдо-
сконалення особистості, заснована на ста-
більних цінностях і потребі в самоорганізації, 
самовизначенні та саморозвитку, здатності 
швидко реагувати на зміни в соціумі на осно-
ві освіченості та професійної компетентності 
[4, с. 695].

Чинники, які зумовлюють необхідність фор-
мування професійно мобільного фахівця, мо-
жуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовніш-
ні чинники пов’язані зі змінами в середовищі 
життєдіяльності людини: глобальні та інди-
відуальні. Глобальні зміни викликані розвит-
ком української економіки, а індивідуальні –  
зміною професії, робочого місця, статусу в 
організації в результаті різних причин (стан 
здоров’я, зміна місця проживання тощо). 
Внутрішні чинники зумовлені суб’єктивни-
ми (індивідуальними) особливостями, пов’я-
заними з мотивацією успіху, спрямованістю 
особистості на удосконалення професійних 
навичок, саморозвиток (що можна розгляда-
ти як внутрішнє самовдосконалення особи-
стості, яке базується на відповідних цінностях 
і потребах), кар’єрне зростання [5, с. 201]. 
Тобто сучасна ситуація в суспільстві вимагає 
від майбутніх бакалаврів сестринської спра-
ви «здатності до самозмінювання як способу 
прийняття виклику швидко змінюваній реаль-
ності орієнтацією на автономність, незалеж-
ність, опору на власні сили» [8, с. 34].

Тому детальніше розглянемо чинники, які 
впливають на формування професійної мо-
більності майбутніх бакалаврів сестринської 
справи. 

Рівень розвитку економіки. Так, у періоди 
економічних депресій кількість високостатус-
них позицій зменшується, а низькостатусних  
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розширюється, тому домінує низхідна мо-
більність. І навпаки, в періоди активного еко-
номічного розвитку з’являється безліч но-
вих високостатусних позицій, що провокує 
висхідну мобільність. 

Одним із чинників професійної мобільності 
є історичний тип стратифікації. Кастове і ста-
нове суспільства, тобто суспільство закрито-
го типу, в якому значна кількість статусів є 
приписними, обмежує соціальну мобільність, 
накладаючи серйозні обмеження на будь-
яку зміну статусу. У суспільствах відкритого 
типу, де цінуються індивідуальні властиво-
сті і досягається статус, рівень соціальної 
мобільності високий. В Україні суспільство 
відкритого типу почало формуватися лише в 
останні 20 років.

До демографічних чинників відносяться: 
стать, вік, рівень народжуваності, смертно-
сті, шлюбів, розлучень. Молодим фахівцям 
більш властива професійна мобільність, до-
рослим – економічна, літнім – політична. 

Соціальний статус сім’ї й оточення як чин-
ник професійної мобільності виявляється 
в тому, що вихідці з нижнього шару серед-
нього класу, тобто «білих комірців», і вищо-
го прошарку робітничого класу, тобто «синіх 
комірців», не завжди успадковують профе-
сії батьків і є високомобільними. І навпаки, 
представники вищого класу і професіонали 
частіше наслідували рід занять своїх батьків 
[2, с. 93].

Одним з найважливіших чинників про-
фесійної мобільності є рівень освіти – чим 
вищий рівень освіти, тим більше шансів 
«просунутися» вгору соціальними сходами. 
У сучасних умовах медичні професії вимага-
ють більшої кваліфікації і кращої підготовки, 
краще оплачуються і є престижнішими. Як 
наслідок, освіта і підготовка стають більш 
важливими чинниками на «вході» в профе-
сійну ієрархію. Окрім цього, індустріалізація 
приводить до більшої відповідності професі-
оналізм, підготовку і винагороду.

На професійну мобільність впливають 
особистісні якості: високий рівень мотивації, 
ініціативність, організованість, комунікабель-
ність. Суспільство може підвищувати статус 
одних індивідів і знижувати статус інших. 
Одні індивіди, що володіють талантом, енер-
гією, молодістю, витісняють з вищих статусів 
інших, які не володіють цими якостями. Сус-
пільство як чинник професійної мобільності 
мало допомагає індивіду, який не підготов-
лений до боротьби за просування до вищих 
статусів.

Отже, більш професійно мобільними є ті 
майбутні бакалаври сестринської справи, які 
більше вчаться і краще навчаються, тим са-
мим мають можливість у найкоротші терміни 
виявити особистісну і професійну гнучкість. 

Сучасні суспільні перетворення зумовлюють 
потребу у фахівцях, які вміють аналізувати, 
приймати і реалізувати нестандартні рішення 
в ситуації ринкової конкуренції, усувати сте-
реотипізацію з професійної та особистісної 
сфер діяльності [9, с. 48].

Висновки. Узагальнюючи результати 
розглянутих наукових розробок, доцільним 
є виокремлення двох підходів до вивчення 
мобільності особистості: як деперсоніфіко-
ваного соціально-економічного процесу та 
як засобів соціального просування і профе-
сійного розвитку особистості. Професійна 
мобільність як складний конструкт одно-
часно характеризує: якість особистості, яка 
забезпечує внутрішній механізм її розвитку 
шляхом сформованості ключових, загальних 
компетенцій; діяльність особистості, детер-
мінована подіями, які змінюють середовище, 
результатом якого є самореалізація особи-
стості в професії і житті; процес перетво-
рення особистістю самої себе й оточуючого 
середовища. Таким чином, трансформаційні 
зміни сучасного суспільства передбачають 
формування професійно мобільної особи-
стості, якій притаманні динамічність, постій-
ний пошук, прагнення до перетворень не 
лише навколишнього середовища, а й самої 
себе.
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МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 
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Полтавська місіонерська духовна семінарія

У статті здійснено спробу на основі аналізу можливостей технології ситуаційного навчання (кейс-ме-
тоду) обґрунтувати необхідність її впровадження в професійну підготовку художників сакрального жи-
вопису. Розкрито напрями використання технології ситуаційного навчання як інструмента навчання й 
інструмента професійної діяльності. Наведено можливості технології ситуаційного навчання у форму-
ванні професійної підготовки художників сакрального живопису.

Ключові слова: художник сакрального живопису, технологія ситуаційного навчання, кейс-метод, 
професійна підготовка.

В статье предпринята попытка на основе анализа возможностей технологии ситуационного обуче-
ния (кейс-метода) обосновать необходимость ее внедрения в профессиональную подготовку художни-
ков сакральной живописи. Раскрыты направления использования технологии ситуационного обучения 
как инструмента обучения и инструмента профессиональной деятельности. Представлены возможно-
сти технологии ситуационного обучения в формировании профессиональной подготовки художников 
сакральной живописи.

Ключевые слова: художник сакральной живописи, технология ситуационного обучения, кейс-ме-
тод, профессиональная подготовка.

Horban S.I. CAPABILITIES OF THE TECHNOLOGY OF SITUATIONAL STUDYING IN FORMING 
THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE SACRED ART PAINTERS

The implementation of innovative training of future sacred art painters in higher education is impossible 
without the introduction of innovative technologies in the process of their professional training. Taking into 
account the peculiarities of professional training of future sacred art painters and for the purpose of its im-
provement, we believe that it is most appropriate to use the technology of situational studying in the course of 
professional training of the future sacred art painter.

The essence of the technology of situational studying (case-method) is to simulate a specific situation that 
occurs in real professional practice, on the basis of which a didactic package of tasks to solve the problem is 
developed. 

For the professional training of future sacred art painters, the most appropriate, in our opinion, the cases that 
are divided into the complexity of: 

1) illustrative situations-cases, the purpose of which on a specific example to teach students the algorithm 
of making the right decision. 

2) training situations-cases in which the situation is described in a specific period of time, identified and 
clearly formulated problems; the purpose of such a case – diagnosis of the situation and independent deci-
sion-making on a particular problem. 

3) applied exercises describing a specific situation, it is proposed to find a way out of it; the purpose of this 
case is to find ways to solve the problem.

The use of situational studying technology brings the future painter closer to the implementation of indi-
vidual and group projects related with the development and creation of sacred spaces; forms responsibility for 
made decisions and professional actions, the ability to work in a team; provides an opportunity to show the 
individuality of the painter.

Key words: painter of sacred painting, technology of situational training, case-method, professional training.

Постановка проблеми. Реалізація ін-
новаційного навчання майбутніх художни-
ків сакрального живопису у вищій школі 
неможлива без упровадження в процес їх 
професійної підготовки інноваційних техно-
логій. 

Навчання в закладі вищої освіти є періо-
дом професійного самовизначення та ста-
новлення молодих художників сакрального 
живопису через розвиток їх готовності до 
виконання сучасних професійних завдань. 

Виявлення можливостей інноваційних тех-
нологій навчання щодо формування профе-
сійної компетентності майбутніх художників 
сакрального живопису та нових способів 
упровадження їх у навчальний процес доз-
воляє здійснювати комплексне оновлення 
процесу професійної підготовки. 

Завдання викладача – створити умови, 
за яких майбутні фахівці самостійно й охо-
че діють для досягнення поставлених ці-
лей, здобувають необхідні знання з різних  



82 Педагогічні науки

Випуск LXXХV. 2018

джерел, паралельно розвиваючи дослід-
ницьку та комунікативну компетентність. 

Інноваційне навчання найчастіше проти-
ставляється підтримуючому, традиційному 
навчанню. Але, на думку сучасних дослід-
ників, традиції й інновації можуть взаємо-
діяти без конфлікту, у формі симбіозу чи 
синтезу. «Традиції можуть виступати не 
гальмом, а основою, фільтром, трамплі-
ном новацій. Ціннісні й технологічні якості 
традиції, переходячи в інновації, зберіга-
ють важливу для культури спадкоємність»  
[9, с. 29]. Усі елементи традиційного нав-
чання мають місце в інноваційному, питан-
ня полягає лише у визначенні співвідно-
шення репродуктивного й продуктивного, 
діяльнісного й творчого. 

Отже, інноваційний підхід у професійній 
підготовці майбутнього художника сакраль-
ного живопису визначається через здат-
ність викладача проектувати й моделювати 
навчальний процес із використанням різних 
навчальних технологій; завдання викладача 
полягає у виборі оптимальних форм, мето-
дів і засобів навчання, що будуть відповіда-
ти визначеній педагогічній меті та завдан-
ням. Однією з інноваційних технологій, що 
найбільш доцільно використовувати в ході 
професійної підготовки майбутнього ху-
дожника сакрального живопису, є, серед 
інших, технологія ситуаційного навчання. 
Використання технології ситуаційного нав-
чання наближає майбутнього художника до 
реалізації індивідуальних і групових проек-
тів, пов’язаних із розробленням і створен-
ням сакральних просторів, дотримуючись 
заданого стилю; формує відповідальність 
за прийняті рішення та професійні дії, умін-
ня працювати в команді; дає змогу прояви-
ти індивідуальність художника.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Погоджуючись із думкою М. Козяр 
[10], вважаємо, що інноваційний підхід в 
освіті визначається через здатність проек-
тувати й моделювати необхідний у вищій 
школі навчальний процес із використанням 
різних освітніх технологій.

Під інноваційними технологіями науковці 
розуміють цілеспрямований системний на-
бір прийомів, засобів організації навчаль-
ної діяльності, що охоплює весь процес 
навчання (від визначення мети до одер-
жання результатів) [6]; цілеспрямоване, 
систематичне й послідовне впровадження 
в практику оригінальних, новаторських спо-
собів, прийомів, педагогічних дій і засобів, 
що охоплюють цілісний навчальний процес 
і сприяють підвищенню якості освіти [5].

Удосконалення традиційного педагогіч-
ного процесу, зокрема його модернізація, 
передбачає диверсифікацію навчальних 

технологій, що дозволяє активізувати, під-
вищити ефективність і результативність 
професійної підготовки [12]. У цьому кон-
тексті інноваційну навчальну технологію 
та сучасні методи викладання, на думку  
Ю. Бистрової, слід розглядати як загаль-
нодидактичний процес, що полягає у вико-
ристанні сукупності оригінальних способів 
і прийомів спільної діяльності суб’єктів ос-
вітнього процесу, спрямованих на досяг-
нення мети навчання, розвиток особистості 
та креативно-фахове здобуття знань і ком-
петенцій відповідно до завдань підготовки 
професіоналів нового часу [2]. 

Перевагами технології ситуативного 
навчання, на думку І. Білоновської, є «спря-
мування на самостійний пошук студентами 
нових знань і способів дій; орієнтування на 
міцність засвоєння знань і їх творче засто-
сування в практичній діяльності» [1, с. 31]. 

До основних ідей і переваг технології 
ситуаційного навчання В. Стрельніков від-
носить «демократичний характер процесу 
одержання знань. Студент є рівноправним 
з іншими учасниками обговорення пробле-
ми, зокрема з викладачем, який є не лек-
тором, «начитувачем», «ментором», «істи-
ною в останній інстанції», а організатором, 
партнером; результатом застосування є не 
лише знання, а й професійні навички за-
стосування методів, прийомів, технологій; 
розвиток системи цінностей студентів, їх 
професійних позицій, життєвих установок, 
своєрідного професійного світосприйман-
ня» [15, с. 100].

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі аналізу можливостей технології си-
туаційного навчання (кейс-методу) обґрун-
тувати необхідність її впровадження в про-
фесійну підготовку художників сакрального 
живопису. Розкрити напрями використання 
технології ситуаційного навчання як інстру-
мента навчання й інструмента професійної 
діяльності. Навести можливості технології 
ситуаційного навчання у формуванні про-
фесійної підготовки художників сакрально-
го живопису.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інноваційні технології підготовки 
майбутніх художників сакрального живопи-
су покликані сприяти становленню системи 
їх поглядів і мотивів, розвитку художнього 
мислення, активізації творчого потенціалу, 
формуванню особистісної культури, цінніс-
ної свідомості майбутнього фахівця, але 
повинні реалізовуватися при дбайливому 
ставленні до культурних традицій, акаде-
мічної художньої освіти, системи духовних 
цінностей, що сформувалася у вітчизняно-
му мистецтві за минулі сторіччя. Іннова-
ційні процеси в художній освіті необхідно 
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пов’язувати з появою нових технік і техно-
логій образотворчого мистецтва. Отже, всі 
значні оновлення, що відбуваються в галузі 
образотворчого мистецтва, повинні знахо-
дити відображення в змісті й формах про-
фесійної підготовки майбутніх художників 
сакрального живопису. 

Слово «технологія» (від грец. tеchnе – 
мистецтво, майстерність, уміння й lоgos – 
слово, поняття, учення) – це знання, наука 
про майстерність. Погоджуючись із думкою 
В. Волобуєвої, вважаємо, що за допомогою 
технології інтелектуальна інформація пере-
кладається на мову практичних рішень [4], 
тобто в загальному вигляді технологія має 
відповідати на такі запитання: «як», «яким 
чином», «за допомогою чого» буде досяг-
нута поставлена мета. 

Технологія навчання (або педагогічна 
технологія) – це своєрідний алгоритм дій, 
правильне виконання яких у визначеній по-
слідовності веде до наперед заплановано-
го, передбачуваного результату; спосіб ре-
алізації змісту навчання, передбачуваного 
навчальними програмами, що «є системою 
форм, методів і засобів навчання та забез-
печує найбільш ефективне досягнення по-
ставленої мети» [3, с. 234]. 

Як зазначає В. Ягупов, в основі техно-
логії навчання має бути ідея керування 
дидактичним процесом, проектування й 
відтворення навчального циклу. Традицій-
не навчання характеризується нечіткістю 
мети, слабкою керованістю навчально-піз-
навальною діяльністю, невизначеністю 
й неповторністю пізнавальних операцій, 
слабкістю зворотного зв’язку й суб’єктив-
ністю оцінки результатів навчання. Спе-
цифічні властивості технології навчання 
спрямовані на подолання вищезазначених 
недоліків традиційного навчання, а тому, на 
думку багатьох дослідників цієї проблеми, 
однією з найважливіших властивостей тех-
нології навчання є можливість відтворення 
навчально-пізнавальних процедур [21].

На думку О. Дубасенюк, зміст технології 
навчання є органічним поєднанням науково 
обґрунтованого й раціонально відібрано-
го змісту й організаційних форм, які ство-
рюють умови для збагачення мотивації, 
стимулювання активізації навчально-піз-
навальної діяльності студентів. Структура 
технології навчання містить систему педа-
гогічних і навчальних методів, прийомів і 
способів цілепокладання, планування, ор-
ганізації й здійснення контролю, корегу-
вання й оцінювання навчально-пізнавальної 
діяльності студентів із метою формування 
в них культури навчальної праці. Функції 
технології навчання полягають у спрямо-
ваності на одержання інтегративного ре-

зультату з високою якістю й максимальною 
кількістю засвоєння навчальної інформації, 
динамікою, напруженістю, варіантністю, а 
також універсалізацією знань, умінь і спо-
собів діяльності [8].

Погоджуючись із С. Шевчук [20] і О. Ша-
ляпіним [19], вважаємо, що вибір технології 
навчання – це завжди вибір стратегії, пріори-
тетів, системи взаємодії, тактик навчання та 
стилю роботи педагога зі студентом; що сьо-
годні необхідно, використовуючи академічні 
традиції художньої освіти, знайти розумний 
баланс між класичними (традиційними) та 
інноваційними підходами до підготовки ху-
дожників сакрального живопису, посилити 
творчий складник навчальної діяльності й 
надати студентам умови для реалізації їхніх 
індивідуальних творчих здібностей.

Ураховуючи особливості професійної 
підготовки майбутніх художників сакраль-
ного живопису та з метою її вдосконален-
ня, вважаємо, що найбільш доцільно вико-
ристовувати в ході професійної підготовки 
майбутнього художника сакрального живо-
пису технології ситуаційного навчання.

Сутність технології ситуаційного навчан-
ня (кейс-методу) полягає в моделюванні 
конкретної ситуації, яка трапляється в ре-
альній професійній практиці, на основі чого 
розробляється дидактичний пакет завдань 
щодо розв’язання проблеми. 

Кейс-метод – це навчальні конкретні си-
туації, які спеціально розробляються на ос-
нові фактичного матеріалу з метою подаль-
шого вивчення на навчальних заняттях [14].

Батьківщиною кейс-методу є Сполуче-
ні Штати Америки, а саме Школа бізнесу 
Гарвардського університету, де в 1910 році 
(окрім традиційних занять – лекцій і прак-
тикумів) введені в навчальний процес до-
даткові заняття, що проводяться у формі 
дискусії зі студентами з розбору конкрет-
ної, реальної управлінської ситуації [11].

Концептуальність ідеї кейс-методу поля-
гає в такому [7]: 

1) отримання знань із дисциплін, які до-
пускають плюралізм в осягненні істини; 

2) здобування знань, а не засвоєння го-
тових, співтворчість студента й викладача, 
що створює атмосферу демократичності в 
процесі навчання;

3) результат застосування методу – не 
тільки знання, а й навички професійної ді-
яльності;

4) розроблення моделі конкретної си-
туації, що відбувається в реальному житті 
й відображає комплекс знань і практичних 
навичок, які студентам потрібно отримати; 
при цьому викладач виступає в ролі веду-
чого, що генерує запитання, фіксує відпові-
ді та підтримує дискусію; 
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5) спрямованість на розвиток системи 
цінностей студентів, професійних позицій, 
життєвих установок, своєрідного професій-
ного світогляду.

Для професійної підготовки майбутніх 
художників сакрального живопису най-
більш прийнятні, на наш погляд, є кейси, 
які за складністю поділяються на такі: 

1) ілюстративні навчальні ситуації-кейси, 
мета яких – на конкретному прикладі на-
вчити студентів алгоритму прийняття пра-
вильного рішення. До них можна віднести 
навчальні ситуації, пов’язані з історією цер-
ковного живопису, зі значенням сакральних 
символів, принципами їх використання та 
художнього втілення у творах сакрального 
живопису; 

2) навчальні ситуації-кейси, в яких опи-
сується ситуація в конкретний період часу, 
виявляються й чітко формулюються про-
блеми; мета такого кейсу – діагностування 
ситуації й самостійне прийняття рішення 
щодо визначеної проблеми. До них мож-
на віднести навчальні ситуації, пов’язані з 
інтерпретацією творів сакрального мисте-
цтва відповідно до історичного контексту й 
авторського задуму, з аналізом створених 
у різних стилях і техніках сакральних про-
сторів, іконостасу; 

3) прикладні вправи, у яких описується 
конкретна ситуація, пропонується знай-
ти шляхи виходу з неї; мета такого кейсу 
– пошук способів розв’язання проблеми. 
До них можна віднести прикладні практичні 
вправи зі створення житійних ікон, проектів 
іконостасів, розроблення іконографічних 
програм з урахуванням стилістики розпису.

Педагогічна цінність кейс-методу поля-
гає в тому, що в процесі навчання інтенсив-
но розвиваються особистісні та професійні 
здібності студентів, формуються практичні 
навички та вміння [16]: аналітичні (уміння 
знаходити, класифікувати, виділяти суттєву 
та несуттєву інформацію, аналізувати її та 
представляти в певному вигляді, знаходи-
ти пропуски інформації й уміти відновлю-
вати її); творчі (знаходити кілька рішень і 
вибирати оптимальні для відповідної ситу-
ації); комунікативні (уміння вести дискусію, 
переконувати оточуючих, захищати власні 
погляди, переконувати опонентів, склада-
ти короткий, переконливий звіт); соціальні 
(оцінювати поведінку людей, удосконалю-
вати вміння слухати, підтримувати в диску-
сії чи аргументувати протилежну думку).

Погоджуючись із думкою О. Січкарук 
[13] і Г. Товканець [16], вважаємо, що 
кожна ситуаційна вправа повинна містити 
взаємопов’язані структурні компоненти; 
пізнавальна – елементи, які доповнюють 
знання студента прикладами, взятими з 

конкретної галузі знань, зокрема «Культу-
ра й мистецтво» спеціалізації «Сакральне 
мистецтво»; у понятійній професійній мові 
вживання термінів і понять є однозначним 
і зрозумілим для студента та його партне-
рів, що беруть участь у презентації рішень 
стосовно ситуації, що аналізується; дидак-
тична – визначається сутністю й атрибута-
ми вивчення ситуації як активного методу 
навчання; суспільна – відображає можли-
вість групового обміну думками та порів-
няння різних поглядів у формі колективної 
дискусії; аналітична – змушує до індивіду-
ального способу мислення й поглиблено-
го аналізу (розкладання складної ситуації 
на прості, які можна легше й конкретніше 
оцінити); евристична – дає змогу визна-
чати варіанти можливих рішень і вибрати 
з них той, який є найкращим; мотиваційна 
вправа поєднується зі створенням цікавої 
дидактичної ситуації, яка стимулює й залу-
чає студента до пошуку шляхів розв’язан-
ня проблеми.

Використання інноваційних форм і мето-
дів навчання потребує не тільки урахування 
стилів навчання студентів, а й переосмис-
лення ролі та функцій педагога. Іннова-
ційний підхід до навчання передбачає 
пріоритетність адаптаційної й організацій-
но-консультативної функцій педагога, який 
стає організатором навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, їх лідером, партнером, 
консультантом, помічником, наставником, 
який ініціює їх творчий пошук [17]. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Здійснивши аналіз можливостей технології 
ситуаційного навчання та виявивши її зна-
чення для формування професійної компе-
тентності майбутніх художників сакрально-
го живопису, можемо констатувати таке: 

– моделювання ситуацій, які пов’яза-
ні з реальною професійною діяльністю, 
проблемами, протиріччями й невідповід-
ностями, що можуть виникати при цьому, 
навчають і дають можливість майбутньому 
фахівцю реально діяти, збагачуючи досвід 
практичної діяльності; 

– реалізація індивідуальних або групо-
вих проектів дозволяє підготувати майбут-
ніх фахівців до комплексного виконання 
професійних функцій, розвиває здатність 
взаємодіяти з іншими; розвиває пізнаваль-
ні навички, креативне мислення, здатність 
шукати й опрацьовувати необхідну інфор-
мацію; 

– зростає мотивація до навчання, фор-
мується відповідальність за прийняті рі-
шення та виконані професійні дії. 

Ілюстративні навчальні ситуації-кейси та 
навчальні ситуації-кейси, розроблені для 
проведення семінарів, передбачають спіль-
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ний аналіз, обговорення та вироблення рі-
шень студентами. Цінність кейсів полягає 
в тому, що вони, одночасно відображаючи 
практичну проблему, актуалізують певний 
комплекс теоретичних знань, який студен-
ту необхідно застосувати для розв’язання 
проблеми; сприяють формуванню первин-
них знань, знаходженню прямих і альтер-
нативних способів вирішення професійних 
завдань, формують навички оцінювання 
ситуації, вибору й організації пошуку не-
обхідної інформації, сприяють виробленню 
вмінь формулювати питання й запити, роз-
робляти багатоваріантні підходи до реалі-
зації плану дій, тобто формують готовність 
до професійного розв’язання теоретичних і 
практичних завдань.

Отже, запропонована інноваційна техно-
логія ситуаційного навчання (кейс-метод) є 
засобом максимального наближення май-
бутнього фахівця до реальної професійної 
діяльності та залучення його до виконання 
професійно спрямованих завдань спочатку 
виконавського, а потім – творчого характе-
ру; сприяє набуттю досвіду фахової діяль-
ності, дозволяє застосовувати теорію на 
практиці, формує навички як самостійної, 
так і групової творчої роботи.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-

УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Доброскок І.І., д. пед. н., професор,
завідувач кафедри професійної освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Данилюк Л.В., аспірант
кафедри професійної освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Сучасна педагогічна мистецька освіта спрямована на підвищення якості професійної мистецької 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва та на професійний пошук оптимальних умов 
залучення студентів до опанування різних видів сучасних технік декоративно-прикладного мистецтва. 
У зв’язку із цим важливого значення набуває акцент освітнього процесу та морально-ціннісного твор-
чого розвитку студентів на розвитку креативного мислення, яке є показником гармонійного поєднан-
ня інтелекту з творчими вміннями. Вивчення майбутніми вчителями образотворчого мистецтва різних 
видів сучасного декоративного мистецтва й технік створення художнього твору є однією з основних 
умов повноцінного естетичного виховання й розвитку їхніх художньо-творчих здібностей. Вивчення 
нетрадиційних художніх технік є ефективним засобом мистецької підготовки в професійній освіті ес-
тетичного виховання, у формуванні художнього смаку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Ключові слова: освіта, учитель образотворчого мистецтва, творча особистість, декоратив-
но-ужиткове мистецтво, художні техніки, професійна мистецька підготовка.

Современное педагогическое художественное образование направлено на повышение качества про-
фессиональной художественной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, на профес-
сиональный поиск оптимальных условий для привлечения студентов к овладению различными видами 
современных техник декоративно-прикладного искусства. В связи с этим важное значение приобретает 
акцент образовательного процесса и морально-ценностного творческого развития студентов на разви-
тии креативного мышления, которое является показателем гармоничного сочетания интеллекта с твор-
ческими умениями. Изучение студентами различных видов современного декоративного искусства и 
техник создания художественного произведения является одним из основных условий полноценного 
эстетического воспитания и развития их художественно-творческих способностей. Изучение нетра-
диционных художественных техник является эффективным средством художественной подготовки в 
профессиональном образовании эстетического воспитания, в формировании художественного вкуса 
будущего учителя изобразительного искусства.

Ключевые слова: образование, учитель изобразительного искусства, творческая личность, деко-
ративно-прикладное искусство, художественные техники, профессиональная художественная под-
готовка.

Dobroskok I.I., Danyliuk L.V. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE CREATIVE  
PERSONALITY OF FUTURE TEACHERS OF FINE ART BY MEANS OF DECORATIVE AND APPLIED 
ARTS IN THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Modern pedagogical art education is directed at improving of the quality of professional art preparation 
of future teachers of fine arts and the direction of professional research of optimal conditions for attracting 
students to mastering of different kinds of modern techniques of decorative arts. Importance meaning in this 
regard is the accentuation of the educational process and the moral-value of creative development of students, 
on the development of creative thinking, which is an indicator of the harmonious combination of intelligence 
and creative skills.

Studying of future teachers of fine arts of different kinds of modern decorative art and artistic techniques of 
creating art works is one of the main conditions of full-fledged aesthetic upbringing and the development of their 
art-creative abilities. The study of non-traditional art techniques appears  an effective means of art preparation 
in the professional education of aesthetic upbringing,  formation of the art taste of the future teacher of fine arts.

Reformation of modern society is not impossible without its spiritual renewal, the revival of cultural tradi-
tions, the formation of moral-values systems, which introduces new requirements for the professional prepara-
tion of teachers of fine arts. Taking of account the versatility of the professional activity of teachers of fine arts, 
which includes organizational, artistic and creative work, it is necessary oriented of creativity, innovation, de-
velopment of the ability to create a unique and perfect in practical activity, possessing professional skills, form-
ing professional competence, directing and technological capacity as important components of professional. 

Key words: education, teacher of fine arts, creative personality, decorative and applied art, artistic tech-
niques, professional artistic preparation.
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Постановка проблеми. Реформуван-
ня сучасного суспільства неможливе без 
його духовного оновлення, відродження 
культурних традицій, формування мораль-
но-ціннісних установок, що висуває нові 
вимоги до професійної підготовки вчите-
лів образотворчого мистецтва. Ураховуючи 
багатоплановість професійної діяльності 
вчителів образотворчого мистецтва, котра 
включає організаційну, художньо-творчу 
роботу, необхідно орієнтуватися на твор-
чість, інноваційність, розвиток здатності до 
створення неповторного та досконалого 
в практичній діяльності, оволодіння фахо-
вими уміннями, формування професійної 
компетентності, спрямованості й техноло-
гічності як важливих складових частин про-
фесійної готовності. Високі вимоги до рівня 
професіоналізму вчителів образотворчого 
мистецтва зумовлюють необхідність ство-
рення та впровадження організаційно-ме-
тодичної системи формування професійної 
готовності в студентів – майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва.

Необхідність якісної мистецької підго-
товки сучасного вчителя образотворчо-
го мистецтва є очевидною вимогою часу. 
Формування високого рівня фахової ком-
петентності майбутнього вчителя образот-
ворчого мистецтва в процесі його профе-
сійної підготовки є актуальною проблемою 
сучасної мистецько-педагогічної освіти. 
Потреба у висококваліфікованих фахівцях 
із великим творчим потенціалом ставить 
вимоги, що пред’являються сьогодні до 
процесу формування проектно-образного 
мислення майбутнього педагога, мистець-
ких умінь і навичок, мистецької професійної 
освіти в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретико-методологічні аспекти 
підготовки педагогів мистецького профі-
лю обґрунтовані в наукових дослідженнях 
таких учених, як Н. Ганнусенко, І. Зязюн,  
О. Комаровська, Л. Кондрацька, С. Коновець,  
Л. Масол, Д. Мазоха, О. Оніщенко, Ю. Ор-
лов, О. Отич, О. Ростовський, О. Рудниць-
ка, О. Шевнюк, Б. Юсов.

На важливість вивчення декоративно-
го малювання, особливостей викладання 
народних розписів указували такі вітчиз-
няні науковці: Є. Антонович, Н. Глухенька,  
Т. Кара-Васильєва, М. Кириченко, В. Кузін, 
А. Малиніна, В. Мельник, О. Самойлович, 
С. Свид, З. Чегусова. Проблемами опану-
вання навичок художнього розпису (пере-
важно петриківського та розпису писанок) 
займалися Л. Гура, Н. Мамчур, О. Білик,  
В. Мельник.

Проблемам відродження народної твор-
чості присвячені праці Є. Антоновича,  

Л. Баженова, П. Білецького, І. Бех, Г. Цибу-
льової та багатьох інших. Суттєвим внеском 
у дослідження проблеми декоративно-при-
кладної творчості, в якому проаналізовано 
еволюцію народного мистецтва в Україні, 
показано закономірності його відроджен-
ня в сучасних умовах, слід вважати праці  
О. Добриводи, О. Тищенка. Вплив народно-
го мистецтва на розвиток свідомості особи-
стості майбутнього вчителя був предметом 
уваги в дослідженнях О. Балл, І. Доброскок,  
О. Данченка, Р. Захарченка, І. Зязюна, Г. Ва-
сяновича. У контексті мистецької освіти ця 
проблема висвітлюється в працях Є. Марко-
ва, Л. Масол, Н. Миропольської, О. Ростов-
ського, О. Отич і С. Максименко.

Фахова підготовка майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва потребує впро-
вадження нових технологій формування 
його професійної компетентності, що зале-
жить від рівня володіння технічними прийо-
мами зображення, методів майстерності, 
вільного використання засобів виражаль-
ної мови образотворчого мистецтва, знань 
процесу й закономірностей дизайнерської 
діяльності [2].

Постановка завдання. Мета статті – 
розглянути специфіку професійного роз-
витку творчої особистості майбутніх учи-
телів образотворчого мистецтва засобами 
декоративно-ужиткового мистецтва в умо-
вах закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема формування в май-
бутніх учителів образотворчого мистецтва 
потреби вивчення традиційного народно-
го мистецтва в умовах вищої професійної 
освіти заслуговує особливої уваги, адже 
йдеться про розвиток професійних яко-
стей учителя, його знань, умінь і навичок 
щодо використання на практиці в системі 
навчально-виховної роботи в школі народ-
ної художньої творчості як засобу віднов-
лення художніх традицій нашого народу 
й формування на цій основі національної 
свідомості школярів. Підготовка студентів 
у вищих навчальних закладах повинна як-
найповніше забезпечувати процес форму-
вання готовності майбутнього вчителя до 
професійного саморозвитку як передумову 
досягнення високої якості їх педагогічної 
діяльності. Це повною мірою стосується й 
майбутніх учителів мистецьких спеціаль-
ностей, їх постійного особистісного й про-
фесійного зростання, накопичення досвіду 
й опанування нових технологій, удоскона-
лення практичних умінь і навичок, творчої 
самореалізації тощо.

Народна творчість – «серцевина де-
коративно-ужиткового мистецтва, є тим 
подихом тисячоліть, що доносить до нас 
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сакральні символи й образи, створені різ-
ними народами, які надають життєвості су-
часному мистецтву» [13].

Із 28 вересня 2017 року набув чинності 
Закон України «Про освіту», який визначає 
інструменти для реалізації масштабної ос-
вітньої реформи. Частина друга статті 21 
Закону України «Про освіту» визначає мис-
тецьку освіту як спеціалізований вид осві-
ти, що передбачає формування в здобу-
вача спеціальних здібностей, естетичного 
досвіду й ціннісних орієнтацій у процесі ак-
тивної мистецької діяльності, набуття ним 
комплексу професійних (зокрема й вико-
навських) компетентностей і спрямована 
на професійну художньо-творчу самореалі-
зацію особистості й отримання кваліфіка-
цій у різних видах мистецтва [10].

Відповідні зміни містяться в перехідних 
положеннях до проекту Закону «Про осві-
ту», йдеться про те, щоб залучати учнів 
до мистецької спадщини країни засоба-
ми художнього виховання, пропонувалося 
організовувати екскурсії в художні музеї, 
картинні галереї; художні музеї повинні 
організовувати цикли лекцій для учнів мо-
лодших і старших класів, молоді за спеці-
альною тематикою; виконувати виховну й 
розвивальну функцію засобами мистець-
ких предметів, при цьому використовува-
ти позашкільні форми роботи (допомагати 
школам в організації художніх виставок, а 
також виставок на мистецькі теми) [10].

У Державному стандарті початкової осві-
ти йдеться про те, що метою мистецької ос-
вітньої галузі є формування культурної й ін-
ших компетентностей, цінностей у процесі 
пізнання мистецтва та художньо-творчого 
самовираження в особистому та суспільно-
му житті, поваги до національної та світової 
мистецької спадщини; необхідність виявля-
ти художньо-образне, асоціативне мислен-
ня в процесі художньо-творчої діяльності 
через образотворче, музичне й інші види 
мистецтва, пізнавати мистецтво, набувати 
емоційно-чуттєвого досвіду, виявляти цін-
нісне ставлення до мистецтва, пізнавати 
себе через художньо-творчу діяльність і 
мистецтво [13].

Вивчення декоративно-прикладного 
мистецтва виховує в майбутніх учителів об-
разотворчого мистецтва вміння сприймати 
будь-яку наукову, художню інформацію че-
рез призму українознавства, трансформу-
вати її й перетворювати на надбання наці-
онального духу, культури, відстоювати свої 
ідеали, погляди й переконання. Саме тра-
диції, звичаї й обряди об’єднують минуле й 
майбутнє народу, старші й молодші поко-
ління, інтегрують етнічну спільність людей 
у високорозвинену сучасну націю, адже 

традиція – це мережа зв’язків сучасності з 
минулим. Упровадження українського де-
коративно-ужиткового мистецтва є одним 
із важливих способів залучення молоді до 
спадщини народної педагогіки, є засобом 
формування національної свідомості та ху-
дожньої майстерності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва [9, с. 140].

Майбутній учитель образотворчого мис-
тецтва повинен усвідомити об’єктивну зна-
чущість культурної національної спадщини, 
що забезпечить активну участь у суспіль-
ному й культурному житті держави. Саме в 
студентському віці одним із провідних вну-
трішніх процесів є визначення місця в жит-
ті, усвідомлення соціального статусу. 

Оволодіння складним навчальним мате-
ріалом із декоративно-прикладного мисте-
цтва вимагає від студентів удосконалення 
репродуктивної уяви. Водночас у них роз-
вивається й творча уява, що виявляється 
в різноманітних видах креативної діяльно-
сті. Однією з важливих дисциплін у процесі 
підготовки вчителів образотворчого мисте-
цтва є декоративно-ужиткове мистецтво.

Декоративно-ужиткове мистецтво – один 
із видів художньої діяльності, твори якого 
поєднують естетичні та практичні якості. 
Декоративне означає «прикрашати». Ужит-
кове ж означає, що речі мають практичний 
ужиток, а не лише є предметом естетичної 
насолоди [8].

Головне завдання декоративно-ужитко-
вого мистецтва – зробити гарним речове 
середовище людини, її побут. Краса творів 
ужиткового мистецтва досягається завдя-
ки декоративності. Декоративність є єди-
ним можливим засобом вираження змісту 
та художньої образності. Поділ декоратив-
но-ужиткового мистецтва на жанри здійс-
нюється за призначенням предмета (меблі, 
одяг, посуд тощо), за технікою виконання 
(різьблення, ткацтво, розпис), за матері-
алом (дерево, кераміка, текстиль, камінь, 
лоза, соломоплетіння, тобто використання 
природних матеріалів; метали та їх сплави, 
пластмаси, скло, порцеляна, папір та ін., 
тобто використання штучних матеріалів, 
винайдених людиною).

На навчальних заняттях майбутні вчите-
лі образотворчого мистецтва опановують 
різні види й техніки декоративно-ужитко-
вого мистецтва, зокрема такі: витинанки, 
писанкарство, декоративні розписи, гобе-
лен, вітраж, соломоплетіння, лозоплетіння, 
вишивка бісером, вишивка стрічками, тка-
цтво, холодний і гарячий батики, килимар-
ство тощо.

Вивчаючи різні техніки, майбутні вчителі 
образотворчого мистецтва вчаться стилізу-
вати, адже кожен матеріал потребує й певно-
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го трактування образу, форми, що зумовлені 
способом оброблення матеріалу. Вивчення 
традиційних технік, прийомів і способів об-
роблення матеріалу не заперечує нового 
його осмислення, навпаки, це є поштовхом 
для пошуку свого бачення, свого розуміння, 
нарешті, утілення свого «Я» в тому чи іншому 
витворі засобами тієї чи іншої техніки. Поєд-
нання в єдиному творі декількох традиційних 
технік, що існували самостійно, – теж одна 
з тенденцій сучасного дизайну, яка надає 
можливості для творчого пошуку.

Створення орнаментальних мотивів, ко-
лірної моделі на основі вивчення традицій 
сприяє глибшому розумінню студентами 
символічно-образної мови мистецтва, усві-
домленню композиційних закономірностей 
декоративно-ужиткового мистецтва, а та-
кож розвитку творчого мислення, уяви.

Відчуття приналежності до мистецтва сво-
го народу набуває особливого значення в 
процесі професійного становлення, адже за 
час навчання у вищому навчальному закладі 
в студентів формується національна й грома-
дянська позиція, мобільність, компетентність, 
моральні, трудові, естетичні риси [7, с. 82].

Використовуючи набуті знання на прак-
тичних заняттях, майбутні вчителі образот-
ворчого мистецтва закріплюють отрима-
ну інформацію про декоративно-ужиткове 
мистецтво, набувають умінь і навичок щодо 
виготовлення мистецьких виробів за до-
помогою різних технік і технологій: обро-
блення дерева, каменю, шкіри, вовни; ви-
готовлення виробів із глини, лози, соломи; 
вишивки, ткацтва, писанкарства, бісеро-
плетіння, розпису по склу.

Декоративно-ужиткове мистецтво дає 
можливість не лише опанувати певні тех-
ніки чи прийоми, а й набути вміння мис-
лити категоріями тієї чи іншої культури, 
сприймати її очима, оперувати її образами, 
адже, створюючи матеріальне середови-
ще, людина вирішує не лише утилітарні за-
дачі, вона виражає у формі та внутрішньо-
му наповненні речей своє світосприйняття. 
Декоративно-ужиткове мистецтво як пласт 
матеріальної культури через певні техноло-
гії й способи оброблення матеріалів роз-
криває історію становлення самого народу, 
його історичний досвід. Воно є ланцюжком, 
що зв’язує утилітарну діяльність і художнє 
осмислення місця людини в певному се-
редовищі, відображає особливості поєд-
нання предмета й образу в кожну історичну 
епоху формування суспільства [3, с. 45].

Декоративно-ужиткове мистецтво укра-
їнського народу є тим середовищем, у 
якому формувалася свідомість багатьох ві-
домих українських митців, архітекторів, ди-
зайнерів і формується свідомість сучасних 

професіоналів. Воно є провідником у світ 
мистецтва інших народів і культур, адже 
людина, яка прислухається до своєї історії, 
здатна оцінити досягнення інших культур.

Таким чином, роль декоративно-ужитко-
вого мистецтва як навчальної дисципліни 
полягає у формуванні таких професійних 
якостей:

– уміння орієнтуватися в безмежному 
культурологічному та мистецькому просто-
рі й застосовувати необхідний матеріал у 
своїй творчості;

– уміння сприймати та відображати ре-
альність під відповідним кутом зору, тобто 
в контексті певної культури, стилістичного 
спрямування тощо;

– уміння оперувати необхідним інстру-
ментарієм (зображально-виражальними 
засобами декоративного мистецтва), а 
саме: композиційними закономірностями 
декоративного мистецтва, фактурно-тек-
стурними особливостями матеріалів, за-
собами символіко-орнаментальних стиліс-
тичних порядків тощо.

Сучасне розуміння професійного роз-
витку творчої особистості фахівця худож-
ньо-педагогічного профілю вимагає по-
зиціонувати його як людину культури, яка 
активно впливає на духовний розвиток 
і моральні цінності тих, кого навчає й ви-
ховує. Тому на мистецьких факультетах 
закладів вищої освіти домінантою освіт-
нього процесу поступово стає підготовка 
компетентного вчителя, спроможного усві-
домлювати та реалізовувати фахові знан-
ня в загальному соціокультурному контек-
сті. Проте на практиці нерідко переважає 
тенденція до підготовки вчителя-предмет-
ника, який засвоїв лише уміння й навички 
образотворчої діяльності. При цьому знач-
но менше уваги приділяється вихованню в 
студента художньо-педагогічного мислен-
ня, оволодінню ним інноваційними техно-
логіями, формуванню здатності застосову-
вати знання й уміння в процесі розв’язання 
конкретних професійно-педагогічних ситу-
ацій. Це призводить до того, що розвиток 
компетентності майбутнього вчителя лише 
декларується в загальних положеннях, не 
відображаючись у змісті програм і навчаль-
них планів вищих навчальних закладів.

Важливою складовою частиною обра-
зотворчого мистецтва є вивчення традицій-
них і нетрадиційних технік образотворчого 
мистецтва, адже за їх допомогою створю-
ються сприятливі умови для розвитку тих 
відчуттів і емоцій, які поступово переходять 
в естетичні почуття, сприяють формуванню 
естетичного ставлення до дійсності. Але 
саме нетрадиційні техніки малювання ство-
рюють атмосферу розкутості, відкритості,  
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зумовлюють розвиток самостійності в дітей, 
формують емоційно позитивне ставлення 
до діяльності (використання трафарету, 
малювання сухим пензликом, малювання 
серветками, малювання свічкою, плямо-
графія, малювання за допомогою соло-
минки, колаж та інші). За допомогою тра-
диційних і нетрадиційних технік мистецтво 
стає цікавим і різнобарвним. Оволодіння 
традиційними й нетрадиційними техніками 
образотворчого мистецтва збагачує дос-
від спостереженнями навколишнього світу 
[11]. Водночас серед суттєвих претензій 
сучасної школи до випускників закладів 
вищої освіти є незадовільний рівень опе-
рування молодими фахівцями категоріями 
сутності емоційно-смислової природи саме 
декоративно-ужиткового мистецтва.

Висновки з проведеного дослідження.  
Для кращого опанування декоратив-
но-ужиткового мистецтва створені необхід-
ні умови. Це участь у різноманітних конкур-
сах, виставках, майстер-класах, пленерах, 
які знайомлять студентів із народними май-
страми та видами декоративно-ужиткового 
мистецтва.

У контексті проблематики навчання ка-
тегорії людей з особливими потребами 
слід зазначити, що є потреба в детальні-
шому розробленні методичних посібників 
та інших навчальних матеріалів із дизай-
ну та декоративно-ужиткового мистецтва, 
оскільки люди з особливими потребами, 
які більше обмежені у своїх можливостях, 
але які відчувають красу, можуть знайти 
спосіб порозуміння зі світом і вираження 
свого власного світосприйняття саме зав-
дяки дієвим засобам декоративно-ужитко-
вого мистецтва. 

Подальшого дослідження потребують 
питання впровадження технологій худож-
ньо-педагогічної підготовки фахівців, здат-
них вибудувати систему нових етнічних 
зв’язків і національних цінностей, які б більш 
повно відтворювали панораму розвитку 
мистецтва та в процесі професійної діяль-
ності були готові до самостійного, творчого 
оволодіння етнокультурними знаннями та 
до їх інтеграції у глобальному світі.
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У статті порушено проблему формування професійної компетентності майбутніх журналістів у про-
цесі фахової підготовки. Розкрито сутність акмеологічного підходу до формування професійної компе-
тентності майбутніх журналістів. Висвітлено наукові погляди на проблему журналістського професіо-
налізму й конкурентоспроможності. Окреслено професійний портрет сучасного журналіста. Здійснено 
спробу визначити зміст професійної компетентності майбутнього медіа-працівника.

Ключові слова: акмеологічний підхід, журналіст, компетентність, конкурентоспроможність, 
медіа-працівник, професійна підготовка, професіоналізм, формування.

В статье затронута проблема формирования профессиональной компетентности будущих журнали-
стов в процессе профессиональной подготовки. Раскрыта сущность акмеологического подхода к фор-
мированию профессиональной компетентности будущих журналистов. Освещены научные взгляды на 
проблему журналистского профессионализма и конкурентоспособности. Охарактеризован профессио-
нальный портрет современного журналиста. Предпринята попытка определить содержание професси-
ональной компетентности будущего медиа-работника.

Ключевые слова: акмеологический подход, журналист, компетентность, конкурентоспособность, 
медиа-работник, профессиональная подготовка, профессионализм, формирование.

Diachenko I.M. THE ACMOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF FUTURE JOURNALISTS

The article raises the problem of formation of professional competence of future journalists in the process 
of professional training. One of the principles of fostering the professional competence of a future journalist is 
the principle of humanism. 

The concept of “professional competence” in modern research considered as an integral characteristic of 
professionalism, which combines person-activity structures. The structure and content of professional compe-
tence largely determined by the specifics of professional activity and affiliation to certain types of professions.

The acmeological approach in the training of future journalists based on the analysis and consideration of 
the regularities and contradictions of journalistic education on a traditional basis and the professionally orient-
ed direction of the training of specialists in the field of mass media on the principles of acmeology.

The professionalization in the information society is a means of self-realization of the individual. Compe-
tence is defined as a combination of mental qualities that allows you to act independently and responsibly (ef-
fective competence). Competent in a certain field, a person has the appropriate abilities, knowledge, practical 
skills, which allows him reasonably think about this industry and operate effectively in it. Competence is a 
peculiar measure of the level of professionalism of the individual. 

The future of the state and society depends to a large extent on the professional competence and creative 
approach of journalists to fulfilling its purpose, functions and social roles.

Key words: acmeological approach, journalist, competence, competitiveness, media worker, professional 
training, professionalism, formation.

Постановка проблеми. Пріоритетним 
вектором сучасного світового розвитку є гло-
балізація, рушійною силою якої виступає на-
уково-технічний прогрес, що базується на ін-
формаційно-телекомунікаційних технологіях. 
Перспективи галузі медіа залежать від ба-
гатьох чинників, серед яких – рівень профе-
сійної компетентності журналістів, розуміння 
ними своєї суспільної ролі й соціокультурної 
місії. Справжній професіонал-журналіст по-
винен володіти не лише комплексом загаль-
них і спеціальних професійних здібностей, 
але й умінням творчо реагувати на політичні, 
економічні, соціально-культурні зміни у світі 
й бути при цьому конкурентоспроможним.

Створення нового інформаційного про-
стору, упровадження новітніх технологій, 
поширення процесу медіаконвергенції, що 
сприяє розмиванню меж між різними ви-
дами засобів масової інформації (і між різ-
ними сферами журналістської діяльності) і 
виникненню потреби в суміжних професіях 
і в професійній мобільності журналістів-у-
ніверсалів, зумовили перегляд наявних і 
пошук нових шляхів і методів навчання сту-
дентів журналістських спеціальностей.

Актуальність порушеної у статті пробле-
ми підкреслюється реаліями існування ЗМІ 
в ринкових умовах і посиленою соціальною 
необхідністю в професійно компетентних 
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журналістах, здатних до постійного само-
розвитку, до здорової творчої конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемі формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців при-
святили свої наукові розвідки Б. Ананьєв,  
Л. Виготський, Ж. Деллор, В. Долл, З. Кал-
микова, Н. Менчинська, Л. Мітіна, В. Слас-
тьонін, Л. Карпова, Т. Ковальова, Дж. Кулла-
хан, А. Макарова, Г. Онкович, Ж. Перре,  
О. Полуніна, Н. Лобанова, С. Рубінштейн,  
Г. Халаш, М. Чошанов та ін.

Питання розвитку особистості майбут-
ніх журналістів розкрито в працях журна-
лістикознавців (Р. Бухарцева, В. Горохова,  
В. Здоровеги, С. Корконосенка, І. Михай-
лина, О. Нерух, В. Олешка, Є. Прохорова, 
О. Самарцева, Л. Світич та ін.). Проблему 
журналістського професіоналізму, склад-
ником якого є професійна компетентність, 
висвітлено в наукових розвідках А. Боб-
кова, О. Дорощук, М. Кіма, К. Маркелова,  
В. Мойсеєва, О. Нерух, Є. Проніної й ін. 

Постановка завдання. Метою статті є 
розкриття сутності акмеологічного підходу 
до формування професійної компетентно-
сті майбутніх журналістів, висвітлення нау-
кових поглядів на проблему журналістсько-
го професіоналізму.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На тлі глобальних світових проце-
сів докорінно змінилася роль освіти й нау-
ки, що охоплені, як і всі сфери суспільного 
життя в Україні, потужними інтеграційними 
процесами. Вища освіта сьогодні закладає 
основи не лише професійної, але й грома-
дянської, екзистенційно-особистісної са-
моідентифікації людини. Глобалізація ра-
дикально змінює освітні процеси у світі, і 
собі змінюючись під їхнім впливом [9].

Глобалізація «по-іншому ставить питан-
ня про розвиток країни та цінності суспіль-
ства» [6, с. 137], під її впливом кардиналь-
но змінився й вектор журналістської освіти, 
актуалізувалися нові вимоги до професій-
ної підготовки фахівців у галузі ЗМІ, що зу-
мовило інтенсивний пошук інструментарію 
розвитку творчого потенціалу майбутніх 
журналістів під час професійної підготовки. 
Каталізатором цього процесу є супереч-
ність, з одного боку, між соціальним замов-
ленням на творчих журналістів і потребою 
самої особистості у використанні внутріш-
ніх потенційних ресурсів для професійного 
зростання й самореалізації та фактичним 
станом сучасної журналістської освіти в 
Україні – з іншого.

Сучасний рівень суспільно-економічного 
розвитку України вимагає від фахівців ЗМІ 
справжнього професіоналізму. Нашій дер-
жаві потрібні журналісти, здатні постійно 

самовдосконалюватися як професіонали і 
як особистості; фахівці з чітким розумінням 
своїх соціальних ролей і готовністю до сум-
лінного виконання професійних функцій. 

Акмеологічний підхід у професійній підго-
товці майбутніх журналістів ґрунтується на 
аналізі й урахуванні закономірностей і супе-
речностей журналістської освіти на тради-
ційних засадах і професійно орієнтованому 
спрямуванні підготовки фахівців у галузі ЗМІ 
на засадах акмеології. Об’єктивно значу-
щі професійні «акме» – це високий рівень 
професійних досягнень індивіда, визнаний 
професійним суспільством як соціально ба-
жаний результат, який помітно перевищує 
нормативний рівень, коли актуалізується 
професійна майстерність і перехід до про-
фесійної творчості із залученням інновацій-
них завдань, прийомів, технологій у профе-
сійній діяльності й розвитку особистості. 

Професійна діяльність – це активність 
людини, спрямована на перетворення, ре-
зультатом якої є певний продукт, що відпо-
відає потребам суспільства загалом і самої 
особистості зокрема. Активність особисто-
сті майбутнього журналіста, що виражена 
в професійному спілкуванні, має двовек-
торне спрямування: на творчу взаємодію й 
співробітництво у професійній діяльності та 
на конструктивний діалог.

Націленість на «акме» передбачає інте-
рактивну взаємодію, призначення якої по-
лягає в зміні, удосконаленні моделей пове-
дінки й діяльності учасників педагогічного 
процесу. Серед провідних ознак та інстру-
ментів інтерактивної взаємодії виокрем-
люють полілог, діалог, миследіяльність, 
сенсотворчість, міжсуб’єктні стосунки, сво-
боду вибору, ситуацію успіху, позитивність 
і оптимістичність оцінювання, рефлексію. 

До базових акмеологічних технологій 
професійної педагогічної підготовки сту-
дентів належать такі: технологія контекст-
ного навчання, технології відкритих систем 
інтенсивного навчання (інтенсивні освітні 
технології) тощо. Акмеологічні технології є 
засобом практичного й творчого досягнен-
ня поставлених цілей на рівні мистецтва, 
майстерності. 

Необхідною умовою акмеологізації пе-
дагогічного процесу є створення особливо-
го «акмеологічного середовища» – середо-
вища комфортного викладання й навчання, 
що стимулює прагнення до самореалізації, 
до творчості, до успіху й рефлексії. Акме-
ологічні технології передбачають викори-
стання засобів і методів навчання, що ак-
тивізують навчальну й науково-дослідну 
діяльність студентів [2].

Під час упровадження акмеологічного 
підходу важливим є звернення до прин-
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ципів гуманізму, крізь призму яких люди-
на розглядається як найвища цінність, ак-
цент робиться на її духовному світі, творчих 
можливостях і здібностях, прагненні до по-
стійного самовдосконалення. 

Процес професійного становлення для 
кожної людини – індивідуальний і само-
бутній, оскільки вона досягає вершин сво-
го професійного розвитку на стадії здійс-
нення самостійної професійної діяльності, 
успішність якої залежить від індивідуальних 
можливостей, творчого потенціалу, осо-
бливостей професійної діяльності кожного 
конкретного працівника.

На думку В. Здоровеги, у журналістику 
йдуть, коли мають «певні думки, певну по-
зицію та моральний обов’язок поділитися 
цими думками публічно з іншими» [8, с. 80]. 

На думку дослідників, у журналістсько-
му професіоналізмі «поєднуються такі не 
завжди сумісні риси, як комерційна кміт-
ливість, підприємливість, творчі здібності й 
здатність бути організатором редакційного 
процесу, ґрунтовні загальні та професійні 
знання в поєднанні з високими моральними 
чеснотами, здатність глибоко та небаналь-
но мислити, виваженість і емоційний запал, 
бездоганне володіння словом» [7, с. 41].

Загалом «журналістика – найстресовіша 
з усіх інтелектуальних професій, її пред-
ставники найчастіше переживають синдром 
психічного вигорання, успіх у професії жур-
наліста залежить від міри таланту, приро-
да якого – загадкова. Професія журналіста 
вимагає безкінечного самовдосконалення 
<…>, універсальної духовної діяльності.  
Це – професія професій» [3, с. 206].

Головна особливість журналістської 
професії полягає в тому, що журналіст не 
лише реалізує себе в слові, написаному чи 
усному, яким він повинен володіти бездо-
ганно, а й переживає незрівнянну радість, 
відчуваючи результативність своєї праці, її 
ефективність і дієвість [там само].

У Законі України «Про державну підтрим-
ку засобів масової інформації та соціаль-
ний захист журналістів» схарактеризовано 
основні риси журналістської діяльності: ре-
алізацію творчих планів у стресових ситуа-
ціях, професійну творчу діяльність в екстре-
мальних умовах, необхідність здійснювати 
власний пошук нової, потрібної інформації 
та її джерел [5]. Отже, журналіст має бути 
професійно компетентним.

Поняття «професійна компетентність» 
у сучасних дослідженнях розглядається 
як інтегральна характеристика професі-
оналізму, що поєднує в собі особистіс-
но-діяльнісні структури. Структура та зміст 
професійної компетентності багато в чому 
визначаються специфікою професійної ді-

яльності та приналежністю до певних типів 
професій.

До структури компетентності відносять 
знання, пізнавальні навички, практичні на-
вички, відношення, емоції, мотивацію, цін-
ності й етику [12]. 

Як зазначає І. Чемерис, компетентність 
як комплексна особистісна категорія оз-
начає практичну готовність і здатність лю-
дини діяти в певній галузі; вона включає 
знання, уявлення, навички, мотиви, цінно-
сті, реалізовані в життєвих і професійних 
контекстах, передбачає наявність досві-
ду діяльності. Дослідниця підкреслює, що 
професійна компетентність журналіста 
охоплює мотиваційну й операційну сфери 
фахівця й передбачає знання гуманітарних, 
соціально-економічних, фундаменталь-
них, професійно орієнтованих дисциплін; 
комунікативну компетентність, володіючи 
якою, журналіст здійснює професійні, пси-
хологічні, риторичні функції; загальні та 
професійні вміння, що реалізуються через 
ціннісно-мотиваційні характеристики, сві-
тоглядну й соціально-політичну позицію, 
індивідуально-психологічні особливості та 
життєвий досвід [19].

Одним із принципів формування профе-
сійної компетентності майбутнього журна-
ліста є принцип гуманізму, що передбачає 
створення умов для формування кращих 
рис особистості, розкриття й розвиток при-
родних її здібностей, гуманізацію стосунків 
між викладачами та студентами, повагу до 
особистості майбутнього фахівця, розумін-
ня його інтересів, запитів, спрямованість 
на виховання доброї, справедливої, чесної, 
толерантної, духовної, щирої, доброзичли-
вої людини. 

Студент, який уміє відстоювати свої по-
гляди, перемагати в дискусіях, здатний до 
максимальної творчої самореалізації, тоб-
то навчився конкурувати в освітньому се-
редовищі, буде конкурентоспроможним і в 
професійному оточенні. Професіоналізація 
в інформаційному суспільстві – це засіб са-
мореалізації особистості. 

Компетентність визначають як сполуку 
психічних якостей, що дозволяє діяти са-
мостійно й відповідально (дієва компетент-
ність). Компетентна в певній галузі людина 
володіє відповідними здібностями, знання-
ми, практичними вміннями, що дозволяють 
їй обґрунтовано міркувати про цю галузь 
і ефективно діяти в ній. Компетентність є 
своєрідним мірилом рівня професіоналізму 
особистості.

Одним із факторів оптимізації профе-
сійної підготовки майбутніх журналістів є 
творче мислення, психологічно орієнтоване 
на пошук яскравих зіставлених обставин,  
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асоціативне зближення яких виражає сут-
ність тієї чи іншої життєвої ситуації й надає 
словесному вираженню думки високий сту-
пінь загостреності, рельєфності, виразності, 
стимулюючи процес журналістської твор-
чості в цілому. Найхарактернішою рисою 
мислення журналіста є його творчий, про-
дуктивний характер, здатність шукати й зна-
ходити, пізнавати й відкривати щось нове. 

За словами Є. Проніної, кожній пара-
дигмі мислення відповідає цілком певний 
стиль, цілком певний тип масового тексту 
й цілком певний тип професійного комуні-
катора [13, с. 39].

На думку П. Бурдьє, «журналісти мають 
особливі «окуляри», через які вони бачать 
одне й не бачать інше й завдяки яким вони 
бачать речі певним чином. Вони роблять 
вибір і конструюють відібрані ними факти» 
[1, с. 32].

Складники журналістського професіо-
налізму журналіста впливають на виконан-
ня соціальної ролі представниками ЗМІ, 
пов’язаної зі становленням інформаційного 
суспільства, що впливає на цільові уста-
новки їхньої діяльності: управління інфор-
маційними та комунікаційними секторами 
ринку, орієнтація на навігаційну функцію 
журналістики в інформаційному просторі 
[10, с. 137]. 

Як стверджує З. Смєлкова, однією з най-
важливіших особистісно-професійних рис 
журналіста є комунікативна компетентність. 
Спілкування – найважливіша особливість 
журналістської праці, адже журналіст – 
«професія підвищеної мовної відповідаль-
ності» [16, с. 9], а вміння прочитувати мов-
леннєву ситуацію, розуміти співрозмовника 
(нести підвищену мовленнєву відповідаль-
ність за спілкування) є не менш важливим 
для нього, ніж вільне володіння предметом 
мовлення. Уміння корегувати мовленнєві 
події, вибираючи оптимальний варіант ре-
зультативного спілкування, треба розгля-
дати як важливу рису професії журналіста 
[там само, с. 11]. 

У професійному спілкуванні журналіст, 
який найчастіше виступає адресантом, за-
лишається активним у будь-якій ролі: він 
– комунікативний лідер. Для журналіста 
особливо важливим, професійно значу-
щим є вмінння говорити – говорити вільно 
й переконливо [15, с. 11], тому понятття 
«журналіст» може співвідноситися з понят-
тями «комунікатор» (особа чи група осіб, 
які створюють і передають повідомлення) і 
«медіатор» (той, хто здійснює функції посе-
редника в різних інформаційних системах) 
[там само, с. 55].

Комунікативна компетентність 
(«communicative competence») тлумачить-

ся як знання мови, під яким розуміється 
не тільки володіння граматичним і словни-
ковим рівнями (мовна компетенція), але й 
уміння вибирати варіанти, зумовлені ситуа-
тивними, соціальними чи іншими позамов-
ними факторами [11].

Сучасний журналіст повинен бути й кон-
курентоспроможним. Основа конкуренто-
спроможності кваліфікованого журналіста 
– його висока професійна компетентність 
[17, с. 193], що закладається в системі ви-
щої журналістської освіти, однією з функцій 
якої є формування й розвиток творчої ін-
дивідуальності майбутнього фахівця. Тільки 
людина з високими професійними знання-
ми, з яскравою творчою індивідуальністю 
може успішно конкурувати в умовах рин-
кових відносин, для характеристики яких 
ключовим є закон конкуренції.

На нашу думку, журналістська конкурен-
тоспроможність – це сукупність притаман-
них конкретному журналістові професійних 
знань, творчих умінь, навичок і особистіс-
них рис, які забезпечують йому конкурентні 
переваги на ринку праці в ЗМІ. 

Який саме журналіст сьогодні здатний 
бути конкурентоспроможним? Звичайно, 
той, що здобув якісну професійну освіту, 
той, що має певний хребет, характер [18], 
харизму, фахові здібності, вироблені умін-
ня та навички, творчий підхід до вирішен-
ня завдань, професійне покликання, високі 
моральні якості, творчий стиль мислення; 
журналіст, який чітко розуміє й бездоганно 
виконує свої професійні функції та соціаль-
ні ролі, прагне до постійного саморозвитку 
й самовдосконалення. 

Вважаємо, що конкурентоспроможний 
журналіст – це людина, яка орієнтується 
на найвищі досягнення у своїй професії, 
прагне стати кращим серед рівних, виявляє 
здатність до високої якості й ефективнос-
ті своєї діяльності. Студенти повинні чітко 
усвідомлювати, що особистий успіх, про-
фесійне зростання залежать від їхнього ос-
вітнього рівня, від знань, отриманих у про-
цесі навчання, від набутих умінь і навичок 
(від професійної компетентності). 

Як зазначає В. Різун, журналіст повинен 
бути правдивим і чесним. Чесним насам-
перед із собою. Але він не буде чесним, 
якщо не відповідальний за своє слово, лю-
дей, країну. Безвідповідальна людина не 
може бути правдивою, бо правду вислов-
лює тільки з великої відповідальності за 
справу й за когось. Щоб говорити правду, 
треба вміти її бачити, шукати й знати, коли 
й для чого говорити. Для цього необхідно 
бути критичним (у значенні здатним ана-
лізувати), ретельно вивчати факти, бути 
прискіпливим до дрібниць. З одного боку, 
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журналіст повинен бути у центрі подій, щоб 
їх розуміти, але з іншого боку, перебуваю-
чи в такій ситуації, уже бути спостерігачем 
і вміти виходити подумки з події, щоб не 
бути заангажованим нею та її учасниками 
й об’єктивно відображати речі [14, с. 11].

Сучасні журналісти конкурують в інфор-
маційному просторі журналістики в період 
«творчого, енергетичного, архітектурного 
моделювання» [4]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, в умовах інформаційного прогресу 
та глобальних змін рівень професіоналіз-
му журналістів як представників четвертої 
влади впливає на інформаційну безпеку су-
спільства. У демократичній державі журна-
лісти формують не лише громадську думку, 
а й етичні норми читачів, слухачів, глядачів. 
Майбутнє українського суспільства знач-
ною мірою залежить від професійної ком-
петентності та творчого підходу журналістів 
до виконання свого призначення, функцій 
і соціальних ролей. Сьогодні соціум по-
требує таких працівників засобів масової 
інформації, які є компетентними професі-
оналами з високим рівнем журналістської 
та загальної культури, із багатством духов-
них цінностей, зі свіжими, неординарними 
підходами до актуальних проблем сього-
дення, таких журналістів, які здатні до са-
мореалізації в умовах жорсткої конкуренції 
в площині ринкових відносин, які не лише 
функціонально готові до виконання профе-
сійних обов’язків, але й здатні до творчо-
го планетарного мислення, до формування 
громадської думки на діалогічних засадах і 
на принципах гуманізму, які можуть твор-
чо й оперативно реагувати на зміни в усіх 
сферах життя.
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Теоретично обґрунтовано необхідність, способи формування й розвитку сучасного здоров’яорієн-
тованого управлінського мислення майбутніх менеджерів через систему професійної освіти. Розкрито 
сутність поняття «здоров’яорієнтоване управлінське мислення». Здійснене моделювання процесу форму-
вання й розвитку сучасного здоров’яорієнтованого управлінського мислення майбутніх менеджерів. Ви-
явлено розбіжності між типами здоров’яорієнтованого управлінського мислення студентів-управлінців. 
Виокремлено етапи формування наукового здоров’яорієнтованого мислення майбутніх менеджерів.

Ключові слова: здоров’яорієнтоване управлінське мислення, майбутні менеджери, система профе-
сійної освіти.

Теоретически обобщена необходимость, способы формирования и развития современного здоровье-
ориентированного управленческого мышления будущих менеджеров через систему профессионально-
го образования. Раскрыта сущность понятия «здоровьеориентированное управленческое мышление». 
Осуществлено моделирование процесса формирования и развития современного здоровьеориентиро-
ванного управленческого мышления будущих менеджеров. Выявлены разногласия между типами здо-
ровьеориентированного управленческого мышления студентов-управленцев. Выделены этапы форми-
рования научного здоровьеориентированного мышления будущих менеджеров.

Ключевые слова: здоровьеориентированное управленческое мышление, будущие менеджеры, 
система профессионального образования.

Zavydivska O.I. FEATURES OF FORMATION THE HEALTH-ORIENTED MANAGEMENT  
THINKING OF FUTURE MANAGERS THROUGH PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM

The necessity, ways of formation and development of modern health-oriented management thinking of fu-
ture managers through the system of professional education are theoretically grounded. The essence of notion 
“health-oriented management thinking” is revealed. The simulation of the process of formation and develop-
ment of modern health-oriented management thinking of future managers is carried out. Differences between 
types of health-oriented management thinking of students – future managers are discovered. The stages of 
formation of scientific health-oriented thinking of future managers are outlined.

The point is that one of the main functions of health-oriented thinking is to create in the worldview of 
student – future managers the need and habit of constantly worrying about their own health and the health of 
others. The system of learned management knowledge of future managers creates the basis for predicting the 
content and nature of the development of their health-oriented professional training.

It is stated that the topics about development of health-oriented thinking of student – futures managers in 
economic science, problems of its formation and development prospects will always be relevant. This is espe-
cially true for future managers' training, since in the future they will work with other people, will guide their 
activities in all the meanings of the word.

Key words: health-oriented management thinking, future managers, system of professional education.

Постановка проблеми. Найбільш важ-
ливою характерною рисою зміни ролі ос-
вітнього середовища в системі професійної 
освіти майбутніх менеджерів є формування 
нового типу соціальних взаємозв’язків на 
рівні суспільної свідомості, а також зміна 
навколишнього світу, яка породжена змі-
ною самого випускника. Ідеться про пере-
думови формування нового антропоген-
но-інтелектуального суспільства. Людина 
та її інтелект у центрі суспільства почи-
нають формувати ту головну вісь, навко-

ло якої відбувається людський розвиток  
[1, с. 83–84].

У центрі всього, що відбувається в су-
спільстві, стоїть особистість. Її світогляд, мо-
ральність, психологічні якості, культура вира-
жають мотиви людської поведінки, у ході якої 
реалізуються інтереси людини, формуються 
й розвиваються суспільні відносини. Яку би 
проблему у сфері педагогічної науки ми не 
взяли, майже завжди на перший план вихо-
дить феномен людської особистості. Через 
конкретні особистості реалізуються й кон-
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кретні соціальні процеси і явища. Економічні 
здобутки сучасних бізнес-структур не можуть 
не оцінюватися крізь призму людини, прояв 
її здібностей і можливостей, прагнення до 
реалізації інтересів і досягнення успіху в жит-
ті [1; 8]. Розвиток індивіда, забезпечення й 
підтримання його життя є природним кінце-
вим призначенням як педагогіки, так і науки 
про управління. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання всебічного й професійного роз-
витку особистості вивчали А. Макаренко, В. 
Вернадський, В. Сухомлинський, Г. Костюк та 
інші. Теорію розвитку особистості у філософії, 
психології та педагогіці розкрито в працях І. 
Зязюна, Н. Ничкало, І. Беха, С. Максименко, 
В. Моляко й інших. Формування особистості 
в трудовій діяльності викладене в науково-
му доробку Д. Тхоржевського (формування 
особистості в трудовій діяльності), М. Бори-
шевського (особистість у вимірах самосвідо-
мості), Б. Ступарика (особистість кваліфікова-
ного робітника), Ю. Трофімова (особистість у 
психології праці й інженерній психології). 

Питанням здоров’язбережувального нав-
чання присвячені праці Е. Вільчковського,  
Д. Давиденка, Є. Приступи, М. Носка,  
Н. Завидівської й ін. Видатні вчені сучасності, 
зокрема Д. Давиденко, О. Дубогай, Л. Апа-
насенко й інші, проводили свої дослідження, 
розглядаючи механізми формування свідо-
мого ставлення людини до життєдіяльності 
через генетичне дослідження взаємозв’язків 
між діяльністю людини і її свідомістю.

Учені всього світу займаються вивчен-
ням проблем ефективного менеджменту, 
зокрема М. Мескон, Л. Якокка, Д. Грейсон, 
В. Хойєр, П. Друкер та ін. Філософські, те-
оретичні та прикладні засади менеджмен-
ту вивчали А. Герасимчук, З. Тимошенко,  
С. Шейко, О. Кузьмін, О. Мельник та ін. Під-
вищення якості управління через розвиток 
індивідуальних навичок менеджерів розгля-
дають у своїх працях В. Новак, Ю. Симоненко 
й ін. Розвиток людського й інтелектуально-
го капіталів через ефективний менеджмент 
став предметом досліджень О. Кошулько,  
О. Єрмоленко й ін. Стратегіям розвитку про-
фесійної індивідуальності, питанням псиході-
агностики в професії менеджера, питанням 
покращення якості управління персоналом 
присвячені праці О. Сергєєнкова, Г. Бесєді-
на, В. Компанієць та ін.

Упродовж останніх років накопичено ве-
ликий досвід із проблем розвитку професій-
ної освіти, людського капіталу, здоров’язбе-
реження, ефективного управління. Однак 
досі залишаються недостатньо вивченими 
питання формування здоров’яорієнтованого 
управлінського мислення майбутніх мене-
джерів. 

Постановка завдання. Мета статті – те-
оретично обґрунтувати необхідність, спо-
соби формування й розвитку сучасного 
здоров’яорієнтованого управлінського мис-
лення майбутніх менеджерів через систему 
професійної освіти. Для досягнення мети ви-
рішувалися такі завдання: розкрити сутність 
поняття «здоров’яорієнтоване управлінське 
мислення»; здійснити моделювання проце-
су формування й розвитку сучасного здо-
ров’яорієнтованого управлінського мислення 
майбутніх менеджерів; виявити розбіжності 
між типами здоров’яорієнтованого управ-
лінського мислення студентів-управлінців; 
виокремити етапи формування наукового 
здоров’яорієнтованого мислення майбутніх 
менеджерів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Визначення системи професійної 
освіти як такої, що досліджує лише особли-
вості професійної діяльності, сьогодні щонай-
менше не відображає реальний стан справ. 
Людська діяльність узагалі й професійна 
діяльність зокрема є завжди проявом люд-
ського розуму. Трудові процеси у виробни-
чому середовищі є процесом зміни розуму, 
що відповідає задумам. Ці задуми (рецепти, 
формули, ідеї) – первинні, вони перетворю-
ють початкові фактори – і людські, і нелюд-
ські – на засоби. Людина вибирає цілі й ви-
користовує засоби для їх досягнення [12].

Нині людина є головним критерієм сус-
пільного розвитку, поширюються ідеї гума-
нізації економіки; таким чином, на перше 
місце ставиться людський розум, адже в су-
спільстві є велика кількість осіб, які не хочуть 
бути лише простими виконавцями. За своїми 
людськими й економічними якостями вони 
заслуговують на те, щоб їхні погляди пова-
жали, інтереси та потреби задовольнялися, а 
їхні голоси були почуті [7, с. 54–58]. Виділи-
тись серед інших і реалізуватись у сучасному 
демократичному суспільстві ці люди можуть 
саме завдяки своїм лідерським задаткам і 
розумовим здібностям. 

Загалом формування та розвиток здо-
ров’яорієнтованого мислення – це дуже 
складний і водночас дуже цікавий процес. 
Кожна людина є особистістю. Протягом жит-
тя в неї формується притаманний тільки їй 
тип мислення. Мислення формує систему 
цінностей людини. Оскільки всі люди різні, 
то й система цінностей у кожного своя, ін-
дивідуальна. Здоров’яорієнтоване мислення 
просто так у голові людини сформуватися 
не може. Воно формується під час вивчення 
фахових дисциплін упродовж чотирьох років 
навчання майбутніх менеджерів. 

Важливою передумовою формування 
здоров’яорієнтованого мислення у студен-
тів-управлінців є формування широкого  
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світогляду через зміст професійної освіти [4]. 
Чим більш обмеженою є людина, тим важче 
їй усвідомлювати причинно-наслідковий ха-
рактер явищ і процесів, що відбуваються зі 
змінами в стані здоров’я. Отже, важче навчи-
ти таку людину здорово мислити. Вивчення 
фахових дисциплін з ухилом у бік педагогіки 
здоров’я їй даватиметься лише за великого 
бажання й докладання максимуму зусиль. 
Важливу роль при цьому відіграватиме й 
компетентність і вміння викладача. І навпа-
ки, якщо в студента розширений світогляд, 
то він здатен самостійно аналізувати те чи 
інше соціальне явище чи економіку здоров’я. 
Економічні дисципліни здоров’яорієнтова-
ного змісту таким студентам даватимуться 
легко, оскільки в них буде певний «багаж 
знань за плечима». Також слід зазначити, що 
менеджерам із широким світоглядом прита-
манна певна інтуїтивна кмітливість, що до-
помагає їм прийняти правильне рішення під 
час вирішення проблем із питань збережен-
ня власного здоров’я й здоров’я оточуючих 
їх людей. У них, як правило, спостерігається 
логічне здоров’яорієнтоване мислення, що є 
основою для вирішення питань, пов’язаних з 
організацією способу життя [6; 9].

Досі ні психологи, ні філософи, ні фізіоло-
ги, ні педагоги до кінця не розкрили механізм 
формування здоров’яорієнтованого мислен-
ня людини, у них ще й досі є певні супереч-
ності та розбіжності із цього приводу, адже 
кожна людина прагне бути здоровою, однак 
сама щось зробити в цьому плані лінується. 

Педагогіка здоров’я, економіка здоров’я, 
менеджмент здоров’я – найважливіші й най-
цікавіші складові частини всього суспільного 
механізму. І хоча здоров’я, як кажуть, не має 
ні кольору, ні запаху, ні смаку, воно чинить 
колосальний вплив на розвиток людської ци-
вілізації. «Лице» економічного процвітання й 
благополуччя визначається суспільним ла-
дом, який змінювався одночасно з розвит-
ком людини [1, с. 44], а людський розвиток 
прямо залежить від рівня здоров’я людей. 
Здоров’яорієнтоване мислення невід’ємно 
пов’язане з економічною наукою, адже воно 
продовжує розвиватись, ідучи в ногу з нею. 
Отже, прослідкуємо розвиток педагогічної 
думки, зосередивши увагу на поглядах уче-
них щодо формування здоров’яорієнтова-
ного мислення в контексті розвитку самої 
людини в процесі праці та виробничого се-
редовища.

Саме поняття «здоров’яорієнтоване 
управлінське мислення» випливає з понять 
«культура управління», «культура здоров’я», 
«свідомість» і визначає «управлінське рішен-
ня». Це зумовлено тим, що здоров’яорієн-
товане управлінське мислення формуєть-
ся в голові людини як наслідок розвитку її 

управлінської культури, культури здоров’я 
та здібностей до сприйняття навколишнього 
середовища, тобто свідомості. Результатом 
таких процесів є управлінське рішення. Тому 
перш ніж переходити до розгляду здоров’яо-
рієнтованого управлінського мислення май-
бутнього менеджера як передумови управ-
лінського рішення й невід’ємної складової 
частини людського розвитку й суспільства, 
слід з’ясувати зміст і особливості понять 
«культура управління», «культура здоров’я», 
«здоров’яорієнтована свідомість».

Культура управління – складна філософ-
ська й соціологічна категорія. Сам термін 
«культура» (від лат. cultura – обробка, вихо-
вання) має багато різних тлумачень. Культу-
ру управління можна розуміти як певний со-
ціальний механізм, який впливає й відтворює 
ті чи інші еталони, норми поведінки людей. 
Розвиток управлінської культури визначаєть-
ся насамперед наступністю, збереженням 
усіх позитивних цінностей, які знаменують 
собою збереження ієрархії управління для 
безперервності суспільного прогресу. Куль-
тура управління охоплює широкий спектр ді-
яльності людини: від вихідного пункту, який 
пов’язаний з оволодінням необхідними знан-
нями, до формування суспільно необхідних 
норм поведінки, залучення до соціальних 
цінностей [11].

Кожна людина тією чи іншою мірою за-
мислюється над сенсом і метою своєї життє-
діяльності, намагається наблизитися до роз-
гадки таємниць професійного успіху й на цій 
основі будувати свою поведінку, спосіб жит-
тя. За низької культури управління люди роз-
виваються за схемою «Я як усі», не проявля-
ють власної індивідуальності й автоматично 
наслідують дії інших. Така людина може бути 
лише імітатором, а не творцем нового, па-
сивним, а не активним суб’єктом людського 
розвитку [8; 9].

Культура здоров’я – складова части-
на культури взагалі, що відображає рівень 
розвитку здоров’яорієнтованого мислення. 
Практично будь-яка життєва позиція люди-
ни щодо здорового життя породжується її 
уявленнями про систему наявних цінностей. 
Історія довела, що найкращі можливості для 
розвитку здоров’яорієнтованого мислення 
людини – це правильне управління її пове-
дінкою при свободі вибору засобів досягнен-
ня мети. У такий спосіб не існуватиме якоїсь 
фатальної зумовленості здорового способу 
життя. Культурні фактори створюють лише 
загальний каркас для здоров’язбережуваль-
ної діяльності індивіда. У межах цього кар-
касу кожна людина має досить широкий ви-
бір варіантів для оздоровлення й підтримки 
здоров’я. Інша справа, що цей вибір часто 
ґрунтується не на свідомих підходах, а на ін-
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туїтивному рівні, виходячи із 
загальних міркувань і звич-
них підходів, у кращому разі 
– з’являється на основі здо-
рового глузду [7, с. 76–77].

Основою культури здо-
ров’я особистості є здо-
ров’яорієнтована свідомість. 
Є декілька поширених ви-
значень поняття «здоров’яо-
рієнтована свідомість», але, 
на нашу думку, найбільш 
прийнятним для розуміння 
й найбільш точним є визна-
чення здоров’яорієнтованої 
свідомості як сукупності уяв-
лень, понять, оцінок, настро-
їв, традицій і оздоровчих 
систем, за допомогою яких 
з’являються переконання в 
необхідності здоров’язбере-
жувальних заходів, потреба 
в накопиченні капіталу здо-
ров’я, збільшується трива-
лість років здорового життя, 
відбувається людський розвиток [10]. 

Основою здоров’яорієнтованої свідо-
мості є теоретико-пізнавальний рівень. Він 
охоплює систематизовані й наукові знання; 
погляди, що формують здоров’яорієнтова-
ний світогляд людини; її уміння й здатність 
об’єктивно й адекватно сприймати викли-
ки, що пов’язані з віковими змінами в стані 
здоров’я. Пізнавальні компоненти при цьому 
створюють не лише систему здоров’язбере-
жувальних знань, а й визначають внутріш-
ню культуру здоров’я людини, формують її 
готовність до свідомого ведення здорового 
способу життя. 

У деяких літературних джерелах понят-
тя здоров’яорієнтованої свідомості й здо-
ров’яорієнтованого мислення подаються як 
тотожні поняття. Проте, на нашу думку, така 
тотожність є не зовсім правильною, адже 
здоров’яорієнтоване мислення є складовою 
частиною духовно-практичної діяльності лю-
дини, виступає одним із визначальних ком-
понентів здоров’яорієнтованої свідомості й 
трактується як активність думки. Традиційно 
людське мислення містить погляди й уяв-
лення, породжені практичним досвідом лю-
дей, їхньою участю (активною чи пасивною) 
в житті соціуму та тими зв’язками, у які вони 
вступають у повсякденному житті [1, с. 92].

Здоров’яорієнтоване управлінське мис-
лення менеджера можна охарактеризувати 
як такі явища:

– систему поглядів на закономірності 
людського розвитку; сутність психофізіоло-
гічних особливостей трудових процесів; при-
чини виникнення професійних захворювань; 

корисність діалектичного поєднання та вза-
ємодії здоров’яорієнтованих управлінських 
знань, ідей, теорій у системі управління;

– форму прояву здоров’яорієнтованої 
свідомості в конкретній суспільній ситуації; 
систему поглядів і уявлень, що породжені 
практичним досвідом людей, їхньою участю 
в трудовій діяльності, а також накопиченим 
практичним досвідом;

– складову частину здоров’язбережуваль-
ної діяльності людей; процес, де відбува-
ється така взаємодія управлінця, соціальної 
групи, суспільства, що не може нашкодити 
здоров’ю працюючих людей (попри необхід-
ність економічної результативності).

Якщо говорити простіше, то здоров’яо-
рієнтоване мислення управлінця – це су-
купність поглядів, уявлень і суджень про не-
обхідність упровадження реальних заходів 
збереження здоров’я у виробниче середо-
вище, розуміння того, що від здоров’я пра-
цівників залежить економічне благополуччя 
будь-якої організації [5].

На основі всього вищесказаного нами ство-
рена своєрідна модель формування й розвит-
ку здоров’яорієнтованого управлінського мис-
лення майбутніх менеджерів (рис. 1). 

Вивчення поглядів науковців [3, с. 42] 
дозволяє на сучасному етапі розвитку про-
фесійної педагогіки й психології виділити 
два типи здоров’яорієнтованого управлін-
ського мислення студентів-управлінців: по-
всякденне (буденне) і наукове (табл. 1).

Повсякденне мислення найчастіше дуже 
суб’єктивне й властиве людині, яка роз-
глядає навколишню дійсність лише крізь  

Рис. 1. Модель формування й розвитку 
сучасного здоров’яорієнтованого управлінського мислення 

майбутніх менеджерів
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призму своїх особистих цілей та інтере-
сів. На таке мислення накладають відбиток 
сформовані в народі звичаї, традиції, а іно-
ді навіть забобони.

Таблиця 1
Розбіжності між типами 

здоров’яорієнтованого управлінського 
мислення студентів-управлінців
Повсякденне 

здоров’яорієнтоване 
управлінське мислення

Наукове 
здоров’яорієнтоване 

управлінське мислення
Суб’єктивні погляди 

на необхідність 
використання здоров’я- 
збережувальних заходів 

Необхідність 
використання заходів для 
збереження здоров’я – 

об’єктивна істина

Уривчасті, однобічні 
знання про 

здоров’язбережувальні 
технології

Усебічний, цілісний, 
системний погляд 

на систему 
здоров’яорієнтованого 

управління
Перекручене уявлення 

про вагомість 
здоров’яорієнтованих 

умов праці

Усвідомлення 
справжнього значення 
здоров’яорієнтованих 

умов праці

Повсякденне мислення ґрунтується на 
уривчастих, однобічних знаннях про здо-
ров’я, на обмеженому світогляді однієї 
людини. Утім, знаючи всі аспекти й ре-
альні параметри процесів життєдіяльнос-
ті, людина часто надає таким знанням 
загального значення. І тоді ми можемо 
почути, наприклад, категоричні судження 
якого-небудь перехожого, котрий ознаки 
відомого лише йому явища безпідставно 
поширює на всі без винятку явища тако-
го ж типу. У повсякденному мисленні ба-
гато подій відбиваються перекручено, не-
мов у кривому дзеркалі. Це багато в чому 
визначається тим, що в центрі уваги лю-
дей нерідко перебувають швидкоплинні й 
незначні – із суспільного погляду – яви-
ща, що, можливо, мають велике значення 
лише для якоїсь окремої особистості. На 
її свідомість часом справляють істотний 
вплив поточні, повсякденні потреби й інте-
реси. Така людина надає перебільшеного 
значення незначним речам. І тоді, як ка-
жуть, «за окремими деревами людина не 
бачить лісу». А це нерідко веде до поми-
лок як у сприйнятті навколишнього світу, 
так і в практичній професійній діяльності, 
слугуючи однією з причин конфлікту між 
особистісними й суспільними інтересами.

Наукове мислення має характер об’єк-
тивної істини, тобто відображає зовнішній 
світ таким, яким він є в дійсності, незалеж-
но від думок чи бажань. Воно передбачає 
вміння людини спростовувати різні суб’єк-
тивні тлумачення, висвітлювати справжній 
стан справ. Наукове мислення відображає 

значущість і необхідність підтримки здо-
ров’я людей в умовах праці всебічно, у 
єдиній цілісності. 

Людина, якій притаманний науковий тип 
здоров’яорієнтованого мислення, має кри-
тично ставитися до однобічних поглядів, а 
також чітко окреслювати загальну панораму 
подій. Завдяки науковому здоров’яорієнто-
ваному мисленню менеджер буде здатним 
зрозуміти необхідність прийняття управлін-
ських рішень, що сприятимуть створенню 
безпечних умов праці. Саме завдяки науко-
вому мисленню можна навчитися розуміти 
процеси розвитку [2, с. 54–56]. 

На основі вивчення думок учених-еконо-
містів (концепт змісту фахових дисциплін 
студентів-управлінців – це економічний 
складник) [3, с. 43] ми виокремили етапи 
формування наукового здоров’яорієнтова-
ного мислення, що подано на рис. 2.

Здоров’яорієнтоване професійне нав-
чання майбутніх менеджерів ускладнюєть-
ся через необхідність формування в них 
таких навичок, що в майбутньому дозво-
лять використовувати трудовий потенці-
ал заради економічної вигоди компанії. 
Такий факт зумовлює формування в них 
раціонального типу поведінки. Раціональ-
ність – це цілеспрямована діяльність, що 
направлена на досягнення мети, ураховує 
задані обмеження й наявні можливості. Од-
нак ще в 1920 році Л. Мізес висунув ідею 
(яка була пізніше розвинута Ф. Хайєком) 
про те, що ринок виконує незамінну пізна-
вальну функцію, а це можна використати в 
процесі формування здоров’яорієнтовано-
го мислення студентів-управлінців, власне, 
через обсяг економічної інформації. Із по-
гляду її повноти він завжди буде обмеже-
ний і неповний без соціальної значущості  
[1, с. 92–93]. Навіть економічна інформація 
може використовуватися для прийняття рі-
шень, які б найкращим чином відповідали 
інтересам людей. Люди відчувають і розу-
міють наслідки своєї трудової поведінки з 
погляду її впливу на максимізацію проблем, 
пов’язаних із впливами на стан здоров’я. 
Вибір раціональної здоров’яорієнтованої 
поведінки працівників в умовах трудових 
процесів регулюється правовою державою 
на основі пріоритету права й рівності всіх 
перед законом. Кожен громадянин у межах 
закону здійснює свої права й свободи са-
мостійно, згідно з таким принципом: «Доз-
волено все, що не заборонено законом»  
[7, с. 70–83].  

Отже, критерій раціональності змушує 
людину мислити. Інша справа, чи це мис-
лення є здоров’яорієнтованим. До якого 
висновку дійде працівник і яке прийме рі-
шення, залежить від якості й змісту управ-
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ління. Якості управлінця харак-
теризуються наявністю певних 
поглядів, рис характеру, знань, 
умінь і навичок, що дозволяють 
йому відповідним чином діяти в 
умовах організації. Сюди можна 
віднести такі якості людини, як 
почуття власної гідності й не-
залежності, особиста відпові-
дальність за свою долю, толе-
рантність, працьовитість та інші  
[7, с. 58–59]. 

На нашу думку, раціональ-
ність педагогічної науки в сис-
темі фахового навчання сту-
дентів-управлінців сприятиме 
вихованню в них перерахованих 
вище якостей. Раціональний ро-
зум – це той сучасний феномен, 
що змушує студентів-управлін-
ців не просто мислити, а при-
ймати те чи інше управлінське 
рішення з огляду на те, як це рі-
шення впливатиме на стан здо-
ров’я підлеглих. Не слід забува-
ти, що за будь-якого розвитку 
подій управлінець несе відпові-
дальність за свої рішення й дії.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Здоров’яорієнтованому мисленню 
властива певна стійкість, інерційність, ста-
більність уявлень за умови відображення у 
свідомості людини явищ, що впливають на 
рівень здоров’я. Менеджер виступає як но-
сій певних знань про те, якою повинна бути 
здоров’язбережувальна поведінка й реаль-
ність, які форми соціальної взаємодії вико-
ристовувати в умовах виробничого середо-
вища. Інакше кажучи, здоров’яорієнтоване 
мислення – це свідомість у дії, у русі. Цей 
рівень пізнання тісно пов’язаний із соціаль-
но-економічною практикою та конкретними 
соціально-історичними умовами розвитку 
суспільства. 

Очевидно, що наслідком сучасного здо-
ров’яорієнтованого мислення менеджера 
є здоров’яорієнтована поведінка. Ідеться 
про сукупність послідовних управлінських 
учинків в умовах організації. Вибір моделі 
виробничого середовища управлінцями ви-
значається певними умовами, а саме: рів-
нем культури здоров’я, освіченості в питан-
нях застосування здоров’язбережувальних 
заходів, вихованості, соціальним оточен-
ням (зв’язки, знайомства), набутим прак-
тичним здоров’яорієнтованим управлін-
ським досвідом, індивідуальними нахилами 
та симпатіями тощо. Подальшого вивчення 
вимагають педагогічні технології й мето-
дики в системі професійної освіти майбут-
ніх менеджерів, що сприятимуть розвитку 

в них здоров’яорієнтованих управлінських 
навичок.
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Рис. 2. Етапи формування наукового 
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У публікації висвітлено сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів природничо-математично-
го профілю на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій. Охарактеризовано спектр 
ефективного програмного забезпечення, що допомагає в якісній підготовці майбутніх педагогів до їхньої 
подальшої професійно-педагогічної діяльності. Наведено основні дидактичні рекомендації щодо розв’язу-
вання певних задач з алгебри засобами табличного процесора Microsoft Exсel та програми Gran1. Поетап-
но описано алгоритми відшукання коренів системи двох лінійних рівнянь із двома невідомими, наведено 
комп’ютерну інтерпретацію цих розв’язків. Крім того, здійснено візуалізацію розв’язків систем рівнянь.

Ключові слова: програмне забезпечення, підготовка майбутніх учителів фізико-математичного 
профілю, табличний процесор Microsoft Exсel, програма Gran1.

В публикации освещены современные подходы к подготовке будущих учителей физико-математи-
ческого профиля на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Охаракте-
ризован спектр эффективного программного обеспечения, с помощью которого происходит качествен-
ная подготовка будущих педагогов к их дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. 
Приведены основные дидактические рекомендации по решению определенных задач по алгебре сред-
ствами табличного процессора Microsoft Exсel и программы Gran1. Поэтапно описаны алгоритмы оты-
скания корней системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, приведена компьютерная 
интерпретация этих решений. Кроме того, осуществлена визуализация решений систем уравнений. 

Ключевые слова: программное обеспечение, подготовка будущих учителей физико-математиче-
ского профиля, табличный процессор Microsoft Exсel, программа Gran1.

Karpliuk S.O., Franovskyy A.Ts., Kipaieva T.L. FEATURES OF THE USE OF THE SOFTWARE IN THE 
PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICO-MATHEMATICAL PROFILE

The publication highlights current approaches to the training of future teachers of the natural-mathematical 
profile, which are based on the principles of the use of form-communicational technologies. To this end, the arti-
cle analyzes the modern market for high-quality and efficient software, which is intended for use in the education-
al process, in particular the training of future teachers of the physical and mathematical profile. There are some 
programs in the wide range of electronic programs used in the educational process (Derive, GeoGebra, Gran1, 
Gran-2D, Gran-3D, DG, Maple, Mathematika, MathLab, Mathcad, Maxima, Numeri, Reduce, Statgraph), which 
are aimed at specialists of sufficiently high qualification in the field of mathematics and aimed at ensuring their 
proper professional activity, while the rest of them are aimed at improving the training of students and students in 
understanding the understanding of certain mathematical concepts and laws, solving problems of different types 
and levels complexity, as well as to you noho possession of packages of such programs, which generally contrib-
utes ICT-competence of students and future teachers of physics and mathematics profile.

The article shows that the following sets of GeoGebra, GRAN and Derive programs are given out as one 
of the best and most suitable for professional teacher training of future mathematics teachers, mathematicians, 
physicists and computer science since they are quite simple to use and as close as possible to the interface of 
the most commonly used general-purpose programs. It is determined that in addition to these programs, one 
more effective way of vocational and pedagogical training of future teachers of the physical and mathematical 
profile is the Microsoft Exсel table processor, which is an effective means of content analysis of processes 
and the adoption of appropriate managerial decisions for solving various mathematical problems. Also in the 
article are examples of solving mathematical problems using this software.

Key words: software, preparation of future teachers of physics and mathematics, Microsoft Exсel table 
processor, Gran1 program.
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Постановка проблеми. Сучасні запи-
ти інформаційного суспільства стосуються 
широкого кола наукових і практичних про-
блем, які виникають унаслідок реформу-
вання та модернізації багатьох сфер сус-
пільного життя. Не є виключенням і система 
вищої освіти, зокрема підготовка майбутніх 
учителів фізико-математичного профілю 
для належного функціонування сучасної 
нової української школи. У цьому контексті 
особливо гостро відчувається нестача діє-
вих та ефективних підходів до підготовки 
педагогів нової формації, що зумовлює по-
шук інноваційних педагогічних технологій, 
методик, форм і засобів, які б сприяли ви-
рішенню окресленої проблеми.

У низці нормативних документів (За-
кон України «Про вищу освіту», Національ-
на доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, Закон України «Про Національну 
програму інформатизації», Державна про-
грама «Інформаційні й комунікаційні тех-
нології в освіті й науці», Указ Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні») 
наголошується на важливості окресленої 
проблеми, зокрема, чітко визначено пріо-
ритетність упровадження в освітній процес 
вищої школи інформаційно-комунікаційних 
технологій як одного зі шляхів підвищення 
якості фізико-математичної освіти [1; 7].

Ураховуючи такий стан проблеми, одним 
із можливих шляхів її вирішення є активі-
зація ІКТ-підтримки в процесі підготовки 
майбутніх учителів фізико-математично-
го профілю. Вона полягає в побудові ос-
вітнього процесу на засадах використання 
програмного забезпечення під час навчан-
ня предметів фахової підготовки майбут-
ніх спеціалістів педагогічної галузі. Такий 
підхід до окресленого питання дозволить 
випускникам педагогічних вишів оволодіти 
новими ефективними методами здобуття 
знань у своїй майбутній професійно-педа-
гогічній діяльності, а також надасть можли-
вість творчо підходити до пояснення про-
фесійних завдань і узагальнювати способи 
навчально-пізнавальної діяльності, що в ці-
лому сприятиме розвитку логічного та кре-
ативного мислення.

Здійснений аналіз науково-педагогічної 
та спеціальної літератури переконливо за-
свідчує, що широке коло вітчизняних і зару-
біжних учених займалося й продовжує свою 
діяльність у напрямі пошуку й застосування 
програмного забезпечення, здатного задо-
вольнити потреби студентів фізико-матема-
тичних факультетів під час вивчення фахових 
дисципліни. Проте єдиного підходу до вирі-
шення проблеми активізації ІКТ-підтримки в 
освітньому процесі майбутніх учителів мате-

матики, фізики й інформатики, а також чітких 
вимог і рекомендацій щодо її педагогічної 
виваженості немає. Таким чином, проблема 
використання програмного забезпечення, 
що дозволяє здійснювати освітній процес, 
а також сприяє його ефективності, підвищує 
актуальність окресленого питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Результати досліджень праць відомих на-
уковців (В. Бабич, Є. Веліхов, Р. Вільямс,  
Б. Глинський, В. Глушков, М. Головань,  
Ю. Горошко, М. Єрмолаєва, М. Жалдак,  
Я. Коновалов, А. Кушніренко, М. Лапчик,  
К. Маклін, Є. Маргуліс, В. Михалевич,  
М. Моісєєв, Н. Морзе, І. Підласий, С. Рад-
ченко, М. Раков, Ю. Рамський, Й. Рівкінд, 
О. Скафа, С. Соболев, О. Співаковський,  
І. Ставицька, О. Тутова, Г. Фролов, І. Яглом та 
інші) суттєво вплинули на становлення та роз-
виток окресленої проблеми. Проте в умовах 
інформатизації суспільства з’являються нові 
технічні можливості щодо реалізації ІКТ-під-
тримки процесу підготовки майбутніх учителів 
фізико-математичного профілю, що передба-
чають активне використання сучасного про-
грамного забезпечення.

Постановка завдання. Виходячи з ви-
щезазначеного, мета нашого дослідження 
полягає у визначенні особливостей ви-
користання програмного забезпечення в 
процесі підготовки майбутніх учителів фі-
зико-математичного профілю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз сучасного ринку щодо якіс-
ного й ефективного програмного забезпе-
чення, яке призначене для використання 
в освітньому процесі, зокрема підготовки 
майбутніх учителів фізико-математичного 
профілю, переконливо засвідчує, що нині 
є значна кількість такого роду електронних 
продуктів, причому кожен із них ураховує 
низку важливих вимог: простий і зрозумі-
лий графічний інтерфейс; інтегровані мож-
ливості для надсилання документів через 
Інтернет та можливості використання ПК 
для зберігання й упорядкування різнома-
нітної інформації. 

Нині достатньо широке використання в 
освітньому процесі отримали такі педагогічні 
програмні засоби, як Derive, GeoGebra, Gran1, 
Gran-2D, Gran-3D, DG, Maple, Mathematika, 
MathLab, Mathcad, Maxima, Numeri, Reduce, 
Statgraph тощо [2; 3; 5; 7], причому деякі з 
них орієнтовані на фахівців досить високої 
кваліфікації в галузі математики, які вико-
ристовують зазначене програмне забезпе-
чення у своїй професійній діяльності. Решта 
з них спрямована на вдосконалення підго-
товки учнівської та студентської молоді до 
розуміння певних математичних понять і за-
конів, розв’язування задач різних типів і рів-
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нів складності, а також до вільного володіння 
пакетами таких програм, що в цілому сприяє 
формуванню інформативної компетентності 
школярів і майбутніх педагогів фізико-мате-
матичного профілю.

Найбільш оптимальними й придатними 
для належної професійно-педагогічної під-
готовки майбутніх учителів математики, фі-
зики й інформатики видаються комплекти 
програм GeoGebra, GRAN (Gran1, Gran-2D, 
Gran-3D) і Derive, оскільки вони є простими 
у використанні й максимально наближе-
ними до інтерфейсу найбільш поширених 
програм загального призначення [6; 7].

Крім того, ще одним із дієвих способів 
професійно-педагогічної підготовки май-
бутніх педагогів фізико-математичного 
профілю є табличний процесор Microsoft 
Exсel, який є ефективним засобом змістов-
ного аналізу процесів і прийняття відповід-
них управлінських рішень для розв’язуван-
ня різноманітних задач. 

Покажемо принцип роботи табличного 
процесора Microsoft Exсel й Gran1 й окрес-
лимо деякі особливості їх використання на 
прикладі системи двох лінійних рівнянь із 
двома невідомими.

Приклад 1. Нехай задано систему двох 
лінійних рівнянь із двома невідомими.

x y

x y
x y

+ =
− =

=




=
5 15

2 4
3 1818 2 3636     відповідь : , ; , ;  (1)

Знайдемо корені цієї системи. Для цього 
необхідно відшукати обернену матрицю А

-1
. 

У цьому разі вважатимемо матрицю такою, 
що має обернену (детермінант матриці не 
дорівнює нулю). Очевидно, що розв’язком 
системи 1 буде матриця-стовпчик Х = А-1·В. 

Покажемо тепер поетапну комп’ютерну 
інтерпретацію такого розв’язку. Для цього 
необхідно зробити таке:

– виділити у вільному місці робочого ар-
куша діапазон комірок під обернену матри-
цю розміром 2x2, наприклад Е1:F2;

– активізувати вікно Вставка функції (че-
рез меню або за допомогою відповідної 
кнопки на панелі інструментів). У полі Кате-
горія: обрати Математичні. Обрати функцію 
MINVERSE (МОБР) і натиснути кнопку вікна 
«Ок», після чого з’явиться діалогове вікно 
Аргументи функції;

– ввести в робоче поле Масив діапазон 
комірок заданої матриці А1:B2 (вручну чи 
за допомогою миші);

– натиснути одночасно клавіші Ctrl + 
Shift + Enter. У діапазоні Е1:F2 з’явиться 
обернена матриця;

– виділити у вільному місці робочого ар-
куша діапазон комірок під матрицю-резуль-
тат розміром 2x2, наприклад В5:В6; 

– визначити формат цих комірок як чис-
ловий із 4 десятковими знаками після коми;

– активізувати вікно Вставка функції (че-
рез меню чи за допомогою відповідної кно-
пки на панелі інструментів). У полі Катего-
рія: вибрати Математичні. Обрати функцію 
ММULТ (МУМНОЖ) і натиснути кнопку вікна 
«Ок», після чого з’явиться діалогове вікно 
Аргументи функції;

– ввести в робоче поле Масив 1 діапа-
зон комірок заданої матриці Е1:F2 (вручну 
чи за допомогою миші);

– ввести в робоче поле Масив 2 діапа-
зон комірок оберненої матриці I1:I2 (вручну 
чи за допомогою миші);

– натиснути одночасно клавіші Ctrl + Shift 
+ Enter. У діапазоні В5:В6 з’явиться одинич-
на матриця-результат (див. рис. 1) [4]. 

Крім табличного процесора Microsoft 
Exсel, у підготовці майбутніх учителів фі-
зико-математичного профілю достатньо 

 
Рис. 1. Комп’ютерна інтерпретація відшукання коренів системи лінійних 

рівнянь (1) за допомогою табличного процесора Microsoft Exсel
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ефективним є пакет GRAN (Gran1, Gran-2D, 
Gran-3D). 

Спробуємо дати коротку характеристику 
програмі GRAN1 і показати на певних при-
кладах принципи її функціонування. Про-
грама GRAN1 призначена для графічного 
аналізу функцій, звідки й походить її назва 
(GRaphic ANalysis). Програма розроблена в 
Національному педагогічному університеті 
імені М.П. Драгоманова командою на чолі з 
доктором педагогічних наук, професором, 
академіком НАПН України, заслуженим дія-
чем науки й техніки України Жалдаком Ми-
рославом Івановичем.

Основною перевагою цього програмно-
го продукту є його вільне поширення. Крім 
того, його можна завантажити, використо-
вуючи посилання http://www.zhaldak.npu.
edu.ua/prohramnyi-zasib-gran. Під час ро-
боти з програмою можна вибирати інтер-
фейс однією з мов (українська, російська, 
англійська, польська). Варто зауважити, що 
однією з послуг цієї програми є задання 
функції з параметром, значення якого мож-
на легко змінювати, а графік цієї функції 
перебудовується автоматично залежно від 
значення параметра [2; 3].

Розглянемо декілька прикладів розв’я-
зування системи двох лінійних рівнянь із 
двома невідомими за допомогою програми 
GRAN1.

Приклад 2. Розв’язати систему двох лі-
нійних рівнянь із двома невідомими графіч-
ним способом.
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x y
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Для того, щоб розв’язати систему рів-
нянь 2 графічним способом, необхідно 
побудувати на одній координатній площи-
ні графіки обох рівнянь. Координати кож-
ної точки прямої, яка є графіком рівняння 
x y+ =5 15 , задовольняють це рівняння. Ко-
ординати кожної точки прямої, яка є графі-
ком рівняння 2 4x y− = , задовольняють це 
рівняння. Побудовані графіки перетинають-
ся в точці (5; 2). Тому пара чисел (5; 2) є 
єдиним розв’язком запропонованої систе-
ми рівнянь 2.

Для розв’язання системи рівнянь 2 гра-
фічним способом за допомогою програми 
GRAN1 потрібно, використовуючи послу-
гу «Створити» пункту «Об’єкт», увести такі 
рівняння: X+5*Y-15=0, 2*X-Y-4=0, вибрати 
неявний тип залежності та колір лінії й на-
тиснути команду «ОК». Після цього повинне 
з’явитися зображення, яке представлене 
на рис. 2.

Приклад 3. Розв’язати систему двох лі-
нійних рівнянь із двома невідомими графіч-
ним способом.
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Знайдемо координати точок перетину 
графіків рівнянь системи з осями коорди-
нат, які наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
X 0 3
Y -3 0
X 0 -1
Y 2 0

Побудуємо графіки запропонованих 
рівнянь. Як видно з рис. 3, графіками цих 
рівнянь є паралельні прямі, і вони не ма-
ють спільних точок. Отже, система рівнянь 
розв’язків не має.

 

Рис. 2. Графічний розв’язок системи 
лінійних рівнянь із двома невідомими (2) 

за допомогою програми GRAN1

За допомогою графіків, побудованих у 
програмі GRAN1, ми переконуємося, що 
система рівнянь дійсно не має розв’язків.

 
Рис. 3. Графічний розв’язок системи 

лінійних рівнянь із двома невідомими (3)  
за допомогою програми GRAN1
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Приклад 4. Розв’язати систему двох рів-
нянь із двома невідомими графічним спо-
собом.

x y

xy

2 2 25

12

+ =
=





                    (4)

Графік першого рівняння – коло, друго-
го – гіпербола (графік функції y

x
=

12
). По-

будувавши ці графіки в одній системі ко-
ординат, знаходимо координати точок їх 
перетину: (3; 4), (4; 3), (-3; -4), (-4; -3). Пе-
ревірка показує, що знайдені чотири пари 
чисел не наближені розв’язки системи рів-
нянь, а точні. 

Таким чином, маємо відповідь:
х

1
 = 3,  у

1
 = 4; 

х
2
 = 4,  у

2
 = 3;  

х
3
 = –3,  у

3
 = –4; 

х
4
 = –4,  у

4
 = –3.

Розв’язання системи 4 за допомогою 
програми GRAN1 має вигляд, який зобра-
жений на рис. 4, і дійсно відображає те, що 
знайдені чотири пари чисел є розв’язками 
системи.

 

Рис. 4. Графічний розв’язок системи 
рівнянь 4 за допомогою програми GRAN1

Висновки з проведеного дослідження.  
Очевидно, що такого роду програмне за-

безпечення (табличний процесор Microsoft 
Exсel і програма GRAN1) дозволяє громізд-
кі алгебраїчні перетворення здійснювати 
шляхом найменших часових витрат, при 
цьому збільшуючи обсяги навчального часу 
на закріплення вивченого матеріалу, а та-
кож дозволяє реалізувати дослідницький 
підхід, навчити кожного студента самостій-
но знаходити шляхи розв’язання, формува-
ти пізнавальний інтерес і творчі здібності, 
які є дуже важливими й потрібними в су-
часному інформаційному суспільстві. Од-
нак, попри позитивні риси застосування 
комп’ютера під час розв’язування подібно-
го типу завдань, необхідно пам’ятати про 
педагогічну виваженість у їх використанні, 
що забезпечить якісну підготовку майбутніх 
учителів фізико-математичного профілю.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ
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Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Статтю присвячено вивченню актуальної проблеми, що пов’язана з формуванням екологічної ком-
петентності в умовах інноваційного освітнього процесу. На основі вивчення досвіду вітчизняних і за-
рубіжних науковців проаналізовано сутність понять «компетентність» та «екологічна компетентність». 
Розкрито особливості формування екологічної компетентності учнів майбутнім учителем початкової 
школи. Визначено методи та форми навчальної діяльності, що сприяють реалізації компетентнісного 
підходу в освітньому процесі під час вивчення предметів природничого циклу. Експериментально до-
сліджено стан екологічної компетентності майбутніх фахівців.

Ключові слова: екологічна компетентність, компетентнісний підхід, майбутні вчителі початкової 
школи, форми і методи навчання, метод проектів.

Статья посвящена изучению актуальной проблемы, связанной с формированием экологической 
компетентности в условиях инновационного образовательного процесса. На основе изучения опыта 
отечественных и зарубежных ученых проанализирована сущность понятий «компетентность» и «эко-
логическая компетентность». Раскрыты особенности формирования экологической компетентности 
учащихся будущим учителем начальной школы. Определены методы и формы учебной деятельности, 
способствующие реализации компетентностного подхода в образовательном процессе при изучении 
предметов естественнонаучного цикла. Проведено экспериментальное исследование уровня экологи-
ческой компетентности будущих специалистов.

Ключевые слова: экологическая компетентность, компетентностный подход, будущие учителя 
начальной школы, формы и методы обучения, метод проектов.

Koval V.O., Pohasii I.O. THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE STATE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS’ ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL

The article is devoted to the study of the actual problem dealing with future primary school teachers’ ecolog-
ical competence formation in the conditions of the innovative educational process. On the basis of studying the 
experience of home and foreign scientists, the meanings of the concepts of “competence” and “ecological com-
petence” have been analyzed. The peculiarities of young learners’ ecological competence formation by the future 
primary school teacher have been revealed. The methods and forms of educational work that promote the imple-
mentation of the competence approach in the educational process during the study of the natural cycle subjects 
have been determined. The state of future specialists’ ecological competence has been studied experimentally.

During the study, it was found that most students have a sufficient level of environmental competence and 
apply different methods, forms of work with students. Studying of age and psychological peculiarities of jun-
ior pupils, acquaintance with various forms, innovative technologies of forming ecological competence and 
acquiring practical skills in the process of production and pedagogical practice contribute to the successful 
training and implementation of a competent approach in an innovative educational process.

Key words: ecological competence, competence approach, future primary school teachers, forms and  
methods of teaching, method of projects.

Постановка проблеми. Стрімкий роз-
виток суспільства, виокремлення новітніх 
світових тенденцій, виникнення інновацій 
і постійне оновлення інформації вимага-
ють якісних змін у системі освіти, що стає 
неможливим без її реформування. Нині в 
Україні триває процес оновлення змісту 
освіти, створення оптимальних умов для 
гармонійного розвитку особистості учнів, 

студентів, розкриття їхніх здібностей і по-
тенціалу. Потреба в активних громадянах 
із чіткою життєвою позицією, самосвідомі-
стю, здатністю до саморозвитку вимагає 
якісних змін у системі освіти. Відповідно, 
одним зі стратегічних завдань реформу-
вання освіти має стати формування ком-
петентної особистості, здатної застосо-
вувати здобуті знання на практиці для 
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прийняття рішень, вирішення проблем у 
навчальних і життєвих ситуаціях. Тому прі-
оритетним напрямом розбудови системи 
освіти в Україні є застосування компетент-
нісного підходу, що дасть можливість ви-
рішити проблему надмірності отримуваної 
інформації та недостатності практичної 
підготовки фахівців, що спонукає до пе-
реосмислення ролі знань, активних пошу-
ків оптимального поєднання знаннєвого 
та практичного компонентів змісту освіти. 
Особливо гостро постає питання модерні-
зації змісту екологічної освіти, що викли-
кане кризовою ситуацією у сфері відносин 
«людина-природа» і практичного засто-
сування екологічних знань, отриманих у 
процесі навчання для покращення стану 
навколишнього середовища, вирішення 
екологічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Починаючи з 90-х років ХХ століття, 
застосування компетентнісного підходу в 
освіті почало активно досліджуватись у єв-
ропейських країнах. Проблема формуван-
ня компетентностей висвітлена у фіналь-
ному звіті «Ключові компетентності для 
успішного життя та успішно функціонуючо-
го суспільства», заяві учасників конферен-
ції Європейської Ради ЄС «Європейський 
простір ВНЗ», декларації Болонського 
процесу «Зона європейської вищої освіти» 
[6, с. 194]. Пріоритетність запроваджен-
ня компетентнісного підходу до освітньо-
го процесу визначена в документах, при-
йнятих урядом України, які спрямовані на 
підвищення якості освіти та її конкуренто-
спроможності на міжнародній арені. Серед 
них можна виділити Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року, Державний стандарт базової та пов-
ної загальної середньої освіти, концепцію 
Нової української школи, Закон України 
«Про освіту».

Значний внесок у дослідження пробле-
ми застосування компетентнісного підходу 
до освітнього процесу було зроблено та-
кими вченими, як Н.М. Бібік, О.В. Овчарук, 
О.І. Пометун, О.Я. Савченко та інші. У їхніх 
працях розкрито мету, основні засади та 
завдання, особливості формування компе-
тентностей. Дефініцію понять, пов’язаних із 
компетентнісним підходом, представлено у 
працях таких науковців, як Н.Ю. Олійник, 
Н.В. Баюрко, Ю.П. Шапран. Р.К. Мельни-
ченко дослідив особливості та етапи фор-
мування екологічної компетентності.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте не досить до-
слідженими є особливості становлення еко-
логічної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи, а також форми, методи 

та засоби її формування в умовах компе-
тентнісного підходу в екологічній освіті.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у виявленні особливостей застосу-
вання компетентнісного підходу в процесі 
навчання дисциплін природничого циклу та 
навчальної виробничо-педагогічної практи-
ки майбутнього вчителя початкової школи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Компетентнісний підхід у багатьох 
наукових дослідженнях трактується як ін-
новаційний засіб, що сприяє підвищенню 
якості освіти, оновленню її змісту та модер-
нізації відповідно до європейських освітніх 
стандартів. Однак результати теоретичного 
дослідження літературних джерел і мето-
дики викладання предметів природничого 
циклу вказують на неоднозначність у по-
глядах науковців щодо визначення поняття 
компетентності. Наприклад, у Новій укра-
їнській школі екологічну компетентність 
визначено як уміння раціонально користу-
ватися природними ресурсами й усвідом-
лення ролі навколишнього середовища для 
життя людини [4, с. 12]. За визначенням 
Н.В. Баюрко, екологічна компетентність є 
складником професійної компетентності 
учителя, що містить сукупність екологіч-
них знань, уявлень, поглядів, переконань, 
ідеалів і моральних оцінок щодо навколиш-
нього середовища, які інтегруються в осо-
бистісну систему екологічних цінностей, 
що визначають напрям життя та діяльно-
сті особистості [1, с. 109]. Ю.П. Шапран 
трактує поняття як складник особистісної 
компетентності, рівень якої виявляється у 
способі життя людини, її ставленні до на-
вколишнього середовища через профе-
сійну та побутову діяльність, коли здобуті 
екологічні знання, навички, досвід, цінності 
актуалізуються в умінні приймати рішення 
та діяти, усвідомлюючи наслідки їхнього 
впливу на довкілля [8, с. 34].

Екологічна компетентність, за Н.Ю. Олій-
ник, є «інтегрованим результатом навчаль-
ної діяльності студентів, що формується 
передусім завдяки опануванню змістом 
предметів екологічного спрямування і на-
буттям досвіду використання екологічних 
знань у процесі вивчення предметів спеці-
ального і професійного циклів» [5, с. 15].

Хоча науковці виділяють різні підходи до 
визначення сутності поняття «екологічна 
компетентність», спільним для визначен-
ня цього поняття є те, що компетентність 
містить не тільки екологічні знання, але й 
уміння та навички раціонально користува-
тися природними ресурсами, брати актив-
ну участь у вирішенні екологічних проблем, 
діяти, усвідомлюючи вплив своєї діяльно-
сті на навколишнє середовище. Тобто йде  
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переорієнтація зі знаннєвого на практич-
ний компонент.

У процесі підготовки майбутнього вчи-
теля для Нової української школи успішне 
застосування компетентнісного підходу в 
освітньому процесі вимагає від нього не 
лише розуміння сутності цього поняття, 
але й знання особливостей та шляхів фор-
мування екологічної компетентності учнів, 
оскільки вчитель залишається ключовою 
фігурою для учня та сприяє цивілізованій 
взаємодії дитини з природою. Під час ви-
кладання курсу «Я досліджую світ» та інших 
навчальних предметів «вчителю необхід-
но працювати творчо, застосовувати різні 
види діяльності, що сприяють активізації 
психічних процесів, розвитку мислення. 
Крім того, треба брати до уваги вікові осо-
бливості дітей, рівень їхнього розумового 
розвитку, загальну теоретичну і практичну 
підготовку» [3, с. 47]. Не менш важливим 
під час формування екологічної компетент-
ності учня є високий рівень екологічної сві-
домості самого вчителя. Адже молодшим 
школярам властиве наслідування дій до-
рослого. Тому вчитель, його дії та вчинки 
мають бути прикладом для учнів. З огляду 
на високу емоційність молодших школярів 
необхідним є вплив вчителя на їхні почут-
тя та емоції, що сприяє формуванню еко-
логічної свідомості, переконань, ціннісних 
орієнтацій. Якщо вчитель уміє яскраво, 
емоційно, зацікавлено подати навчальний 
матеріал, то жоден учень не залишиться 
байдужим до його предмета.

С.А. Барабашко виділяє таку особли-
вість молодших школярів, як висока рухова 
активність, низька зосередженість і розсія-
ність уваги. Тому екологічна компетентність 
має містити мотиваційну діяльність, яка 
передбачає творче застосування набутих 
знань, умінь і життєвого досвіду. В осно-
ві мотиваційної діяльності школярів лежать 
навчально-пізнавальні мотиви, які сприя-
ють розумовій активності та визначають 
усвідомлення необхідності в екологічних 
знаннях, навичках і спонукають до взаємо-
дії з природою [7].

Компетентнісний підхід у змісті еколо-
гічної освіти реалізується під час викла-
дання інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ». Проте успішність формування еко-
логічної компетентності залежить від вра-
хування особливостей молодших школя-
рів і втілюється в різноманітних методах і 
формах роботи. У процесі фахової підго-
товки студенти знайомляться з різнома-
нітними методами активізації пізнавальної 
діяльності учнів, що містять використання 
завдань розвивального характеру. Це мо-
жуть бути цікаві спостереження, ребуси, 

кросворди, загадки, вікторини, ситуативні 
завдання екологічного змісту; проведен-
ня уроків-екскурсій, у процесі яких учні 
засвоюють навчальний матеріал безпо-
середньо у природному середовищі, спо-
стерігають за природними явищами та 
об’єктами, усвідомлюють взаємозв’язки 
у навколишньому середовищі, навчають-
ся розуміти естетичну цінність природи, 
ознайомлюються з природоохоронною ді-
яльністю. Крім того, велике значення для 
формування екологічних умінь і навичок 
мають екологічні куточки [2, с. 47], в яких 
діти доглядають за рослинами і тварина-
ми, спостерігають, як залежить їхній стан 
від правильного догляду.

Крім традиційних засобів формування 
екологічної компетентності в умовах Но-
вої української школи, необхідним є ви-
користання нових технологій навчання, 
які сприяють підвищенню мотивації учнів. 
Серед найефективніших є метод проектів, 
що сприяє формуванню ключових компе-
тентностей, а саме: інформаційно-цифро-
вої, дослідницької, соціальної, загально-
культурної та інших. У процесі викладання 
шкільного предмета «Я досліджую світ» учні 
розробляють індивідуальні, парні, групові, 
колективні проекти еколого-природничо-
го спрямування. Для їх успішної реаліза-
ції майбутній вчитель повинен володіти та 
користуватися цією технологією, бо метод 
проектів «сприяє підвищенню успішності з 
дисципліни завдяки поглибленню, розши-
ренню, узагальненню навчального матері-
алу; розвиває їхню творчу самостійність; 
вдосконалює вміння вибирати необхідну 
інформацію з різноманітних джерел; за-
безпечує поєднання індивідуальної та ко-
лективної діяльності; сприяє формуванню 
у студентів індивідуального методичного 
стилю» [8, с. 57]. Ця технологія забезпе-
чує інтеграцію знань із різних навчальних 
дисциплін на основі міжпредметних зв’яз-
ків для вивчення наскрізних тем. У процесі 
виконання проектів еколого-природничого 
спрямування учень виступає у ролі науков-
ця, який прагне знайти вирішення певної 
екологічної проблеми, а вчитель виконує 
роль консультанта, лише спрямовуючи ді-
яльність учня.

Однією з нетрадиційних форм роботи з 
учнями є проведення тренінгів, що сприя-
ють відпрацюванню вмінь і навичок безпо-
середньо на практиці, застосуванню жит-
тєвого досвіду школярів. Це можуть бути 
обговорення різних екологічних проблем, 
дискусії, дидактичні ігри та інші проблем-
ні, пошукові та творчі завдання. Прикладом 
тренінгового заняття може бути складання 
учнями казок – казкотерапія. Учням пропо-
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нується на основі власного життєвого дос-
віду скласти екологічну казку, яка відобра-
жає певні проблеми стану навколишнього 
середовища чи ілюструє їх вирішення. Це 
сприяє не лише розвитку фантазії, мислен-
ня, мовлення учнів, але й їх екологічному 
вихованню, формуванню турботи про на-
вколишнє середовище.

З метою встановлення рівня екологічної 
компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи нами було проведено анкету-
вання двох груп студентів четвертого курсу 
факультету дошкільної, початкової освіти 
та мистецтв спеціальності «Початкова осві-
та» Національного університету «Чернігів-
ський колегіум» імені Т.Г. Шевченка після 
вивчення всіх основних предметів при-
родничого циклу та проходження вироб-
ничо-педагогічної практики. Аналіз анкет 
показав, що лише 56 % студентів у своїй 
практичній діяльності часто (кожного тиж-
ня) користувались екологічними знаннями. 
У процесі проходження виробничо-педа-
гогічної практики майбутні вчителі вико-
ристовували такі форми та методи робо-
ти з дітьми щодо формування екологічної 
компетентності: 22 % застосовували метод 
проектів, 36 % – екскурсії, 18 % – виховні 
години, 36 % – екологічні свята, 13 % –  
виховні бесіди, 5 % – вікторини, 5 % –  
метод уявної подорожі в природу, 13 % –  
проводили інтегровані уроки «Природо-
знавства» і трудового навчання, 5 % – ак-
ції зі збору батарейок, 5 % – екологічний 
десант, 5 % – екологічний експеримент. 
Щодо підготовки та проведення заходів, 
спрямованих на формування екологічної 
компетентності, то у 64 % студентів вини-
кали труднощі, які були пов’язані з браком 
часу – 14 %, низькою мотивацією учнів – 25 
%, браком відповідної методичної літера-
тури – 25 %. Неоднозначними були погля-
ди студентів на таку форму екологічного 
виховання, як екологічний десант, або ж 
суботники. 32 % студентів зазначили, що 
молодшим школярам було не цікаво брати 
участь у цій формі роботи, 68 % – навпаки, 
зауважили, що учні із задоволенням брали 
в цьому участь. На наш погляд, суботники 
сприяють формуванню екологічної компе-
тентності, згуртованості колективу, трудо-
вому вихованню, проте потребують модер-
нізації, урізноманітнення іншими видами 
діяльності. Респондентами було зазначена 
організація та створення шкільного еколо-
го-розвивального середовища, яке скла-
далось із класних кімнат, обладнаних ку-
точком живої природи – 86 % (з них 12 %  
мають акваріуми), куточком спостере-
жень– 12 %, стендами і плакатами – 1 5%, 
стінгазетами еколого-природничого спря-

мування– 12 %, а також було зазначено, 
що 12 % шкіл мають пришкільну ділянку й 
облаштовану екологічну тропу. Результати 
експериментального дослідження показа-
ли, що 78 % респондентів мають достатній 
рівень екологічної компетентності, 22 % – 
середній рівень.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, у процесі дослідження було ви-
явлено, що більшість студентів мають до-
статній рівень екологічної компетентності 
та застосовують різні методи, форми ро-
боти з учнями. Вивчення вікових і психоло-
гічних особливостей молодших школярів, 
ознайомлення з різноманітними формами, 
інноваційними технологіями формуван-
ня екологічної компетентності та набуття 
практичних навичок у процесі виробни-
чо-педагогічної практики сприяють успіш-
ному навчанню й забезпеченню реалізації 
компетентнісного підходу в умовах іннова-
ційного освітнього процесу.
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У статті проаналізовано результати експериментального дослідження з впровадження науково-ме-
тодичного забезпечення системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних 
працівників до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях (когнітивний склад-
ник підготовки), охарактеризовано суть і особливості змісту їхньої  професійної підготовки до даного 
виду професійної діяльності, визначено його вплив на показники особистісно-професійного потенціа-
лу майбутніх фахівців, а також наведено результати математичної статистики, що дозволяють підтвер-
дити його ефективність.

Ключові слова: фахівець соціальної галузі, профілактика дезадаптації учнів, когнітивна готов-
ність, особистісно-професійний потенціал.

В статье проанализированы результаты экспериментального исследования по внедрению научно-ме-
тодического обеспечения системы профессиональной подготовки будущих социальных педагогов и со-
циальных работников к профилактике дезадаптации учащихся в различных социальных институциях 
(когнитивная составляющая подготовки), охарактеризованы сущность и особенности содержания их 
профессиональной подготовки к данному виду профессиональной деятельности, определено его влия-
ние на показатели личностно-профессионального потенциала будущих специалистов, а также приведе-
ны результаты математической статистики, позволяющие подтвердить его эффективность.

Ключевые слова: специалист социальной сферы, профилактика дезадаптации учащихся, когнитив-
ная готовность, личностно-профессиональный потенциал.

Kostina V.V. THEORETICAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF THE SOCIAL SPHERE  
TO THE PREVENTION OF MAJADJUSTMENT OF PUPILS

An important element of the professional training of future social specialists (social pedagogues and social 
workers) who will be able to prevent the emergence of a wide range of abnormalities in the behavior of chil-
dren and young people is to increase their cognitive readiness for an appropriate type of activity that requires 
updating the content of their professional education.

For this purpose, the experimental group Е1 tested the effectiveness of the developed scientific and meth-
odological support, the main elements of which were: general training for the prevention of maladjustment of 
pupils (supplementing the professional disciplines of training future social pedagogues and social workers); 
special training of future specialists of the social sphere to work on the prevention of maladjustment in various 
social institutions (introduction of special courses 

“Guardianship and Care”, “Designing the social and educational environment for children and youth civic 
organizations”, “Ethnopedagogy”, “Social work for the formation of a healthy lifestyle”, “Organization of 
work of social pedagogue with gifted schoolchildren”).

Observed is the continuity and close connection of the material during the mastering of the aforementioned 
courses of general professional training, which creates conditions for the development of the general theoret-
ical competence of future specialists in the social sphere and the foundation for the formation of the special 
professional knowledge, skills necessary for the solution of complex professional tasks in the area of preven-
tion of maladjustment of pupils. The emphasis of the future specialists of the social sphere on the essence and 
peculiarities of the professional activity of a specialist in the social sphere, which carries out the prevention 
of maladjustment of pupils during the acquisition of professional disciplines “Social pedagogy”, “Theoretical 
and methodological foundations of social and pedagogical activity”, “Management of social and pedagogical 
work”, “Social designing”, which gave the opportunity to form a professional interest and the need for profes-
sionalism in this direction, as well as lay the foundation for the development of their professional and theoret-
ical competence in the indicated direction.

Key words: specialist of the social sphere, prevention of maladjustment of pupils, cognitive readiness,  
personal professional potential.

Постановка проблеми. У зв’язку зі змі-
нами, що відбулися у сфері освіти України, 
процес підготовки фахівців у сучасних умо-
вах також потребує оновлення. Суспільне 
замовлення на активну, творчу висококва-

ліфіковану особистість зумовлює необхід-
ність у забезпеченні таких умов підготов-
ки, які сприяють більш повному розкриттю 
індивідуальних здібностей та можливостей 
студентів, а також розвитку високого рівня 
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їхньої професійної компетентності. Тому в 
системі професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної галузі (соціальних педа-
гогів і соціальних працівників), які зможуть 
забезпечити запобігання появи різноманіт-
них відхилень у поведінці дітей та молоді 
шляхом створення виховуючого середови-
ща для їхньої успішної соціалізації, потрібно 
підвищення рівня їхньої когнітивної готовно-
сті до відповідного виду діяльності, що ви-
магає своєю чергою системного впливу на 
відбір змісту їхньої професійної освіти.

Аналіз психолого-педагогічних дослі-
джень з проблеми підготовки майбутніх 
фахівців до соціальної та соціально-педа-
гогічної роботи з дезадаптованими учнями 
показав, що вивчено: теоретико-методоло-
гічні засади професійної підготовки май-
бутніх соціальних педагогів та соціальних 
працівників (О. Безпалько, І. Богданова,  
О. Гуренко, І. Звєрєва, А. Капська, О. Кар-
пенко, Г. Лактіонова, Л. Міщик, В. Поліщук 
та інші); теоретико-методичні основи за-
гальної та спеціальної професійної підго-
товки майбутніх соціальних педагогів і со-
ціальних працівників до зазначеного виду 
діяльності (С. Архипова, М. Лукашевич, 
М. Малькова, І. Фірсова, З. Фалинська та 
інші). Питання підготовки майбутніх соці-
альних педагогів та соціальних працівників 
до профілактичної роботи з учнями з де-
віантною поведінкою розглянуто у працях  
С. Архіпової, І. Козубовської, Г. Майборо-
ди, Р. Новгородського, В. Поліщук та інших. 
Підготовка майбутніх фахівців соціальної 
сфери до профілактики дезадаптації учнів 
з особливими потребами стала предметом 
наукових пошуків Т. Мальцевої, С. Нетьосо-
ва, О. Рассказової, П. Скляр, В. Тесленко 
та інших. Підготовка майбутніх соціальних 
педагогів до превентивної діяльності у за-
кладах освіти та виховання досліджувала-
ся О. Наконечною, Н. Синюк, М. Трухан,  
О. Чернишенко та іншими. Однак, попри 
велику різноманітність дослідницьких робіт, 
проблема оновлення змісту професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 
і соціальних працівників до профілактики 
дезадаптації учнів є недостатньо розро-
бленою, оскільки відсутні теоретико-мето-
дологічні та технологічні основи підготовки 
майбутніх соціальних педагогів і соціальних 
працівників до відповідного виду професій-
ної діяльності, які б повною мірою забезпе-
чували когнітивний складник професійного 
становлення та самовдосконалення май-
бутніх фахівців у зазначеному напрямі.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – доповнен-
ня змісту професійної підготовки майбут-
ніх фахівців соціальної сфери до роботи з 

профілактики дезадаптації учнів та дослі-
дження його впливу на формування їхньої 
когнітивної готовності. Завданнями статті 
є: визначення впливу оновленого змісту 
професійної підготовки майбутніх соціаль-
них педагогів і соціальних працівників до 
роботи з профілактики дезадаптації учнів у 
різних соціальних інституціях на показники 
їхнього особистісно-професійного потен-
ціалу та статистична перевірка результатів 
експерименту.

Результати теоретичного аналізу. Важ-
ливим складником професійного станов-
лення майбутніх фахівців соціальної сфери 
є забезпечення їхньої загальної теоретич-
ної професійної підготовки, що узгоджено 
з моделлю відповідної системи їхньої про-
фесійної підготовки до профілактики деза-
даптації учнів. З цією метою в експеримен-
тальній групі Е1 здійснювалася перевірка 
ефективності розробленого методичного 
забезпечення, основними елементами яко-
го були: загально-фахова підготовка до 
профілактики дезадаптації учнів (допов-
нення фахових дисциплін підготовки май-
бутніх соціальних педагогів і соціальних 
працівників); спеціальна підготовка май-
бутніх фахівців соціальної галузі до роботи 
з профілактики дезадаптації у різних соці-
альних інституціях (впровадження спецкур-
сів «Опіка та піклування», «Проектування 
соціально-виховуючого середовища дитя-
чих та молодіжних громадських організа-
цій», «Етнопедагогіка», «Соціальна робота 
з формування здорового способу життя», 
«Організація роботи соціального педагога 
з обдарованими школярами»). Елементи 
доповнення фахових дисциплін і спецкурсів 
стосовно професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної галузі до профілактики 
дезадаптації учнів наведено у таблиці 1. Як 
показує аналіз таблиці 1, прослідковується 
наступність і тісний зв’язок матеріалу під 
час опанування студентами вищезазначе-
них курсів загально-професійної підготов-
ки, що створює умови для розвитку загаль-
но-теоретичної компетентності майбутніх 
фахівців соціальної галузі та фундамент 
для формування спеціально-професій-
них знань, умінь і навичок, необхідних для 
розв’язання складних професійних завдань 
у напрямі профілактики дезадаптації учнів. 
Розглянемо ці можливості більш докладно.

Так, акцентування уваги майбутніх фахів-
ців соціальної галузі на суті та особливостях 
професійної діяльності фахівця соціальної 
сфери, що здійснює профілактику дезадап-
тації учнів, здійснювали під час опануван-
ня таких фахових дисциплін, як «Соціаль-
на педагогіка», «Теоретико-методологічні 
основи соціально-педагогічної діяльності», 
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«Менеджмент соціально-педагогічної ро-
боти», «Соціальне проектування», що дало 
можливість сформувати професійний інте-
рес та потребу у професіоналізації у зазна-
ченому напрямі, а також закласти основу 
для розвитку їхньої загально-професійної 
теоретичної компетентності у зазначеному 
напрямі. 

Збагачення змісту дисциплін «Техноло-
гія соціально-педагогічної роботи», «Тех-
нології соціальної роботи за кордоном», 
«Соціальна робота з формування та зміц-
нення здоров’я» специфічними методика-
ми та технологіями роботи фахівців соці-
альної сфери з профілактики дезадаптації 
учнів, а також розробка та впровадження 
таких авторських спецкурсів, як «Опікунство 
та піклування», «Проектування соціально- 
виховуючого середовища дитячих та моло-
діжних громадських організацій», «Організа-
ція роботи соціального педагога з обдаро-
ваними школярами», дозволило підвищити 
якість спеціально-професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів і соціальних 
працівників до профілактичної діяльності з 
учнями у різних соціальних інституціях. 

Особливе місце у збагаченні змісту про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
соціальної галузі до відповідного виду ді-
яльності мав авторський спецкурс «Етно-
педагогіка», який забезпечував можливість 
розвитку у майбутніх фахівців соціальної 
галузі підґрунтя для формування в учнів на-
ціонального світогляду, самоповаги та са-
мопізнання з використанням рідної мови та 
народної мудрості, вихованням учнів спе-
цифічними засобами, що забезпечує зв’я-
зок між поколіннями, врахування менталь-
них особливостей мікросоціуму, що оточує 
дитину та допомагає створенню соціаль-
но-виховного підтримуючого простору. 
Аналіз наукової літератури дозоляє ствер-
джувати, що до етнопедагогічних засобів, 
які відіграють важливу роль у соціальному 
вихованні дітей та молоді, належать такі: 
масові свята народного календаря, фоль-
клор, ляльковий народний театр, народні 
ремесла тощо.

Застосування засобів фольклору (на-
родних казок, байок, прислів’їв, загадок 
та приказок) у вихованні моральних норм 
та поведінки учнів, на нашу думку, дозво-
ляє фахівцям соціальної сфери, що працю-
ють у спеціалізованих закладах для дітей 
(притулках, центрах соціально-психологіч-
ної реабілітації, соціальних службах тощо) 
здійснювати профілактику дезадаптації 
учнів серед вразливих категорій у цікавій 
формі ігрових театралізованих інтерактив-
них заходів з використанням потенціалу ет-
нокультурних традицій та забезпечує появу 

інтересу до активної взаємодії з виховате-
лем [3; 4; 5; 6; 10].

Використання етнопедагогічного ляль-
кового театру у соціальному вихованні 
учнів початкової школи в умовах різних 
соціальних інституцій є дієвим засобом 
профілактики їхньої дезадаптації та проявів 
девіантної поведінки. Під час занять май-
бутні фахівці соціальної сфери навчалися 
виготовляти ляльок та необхідні декорації 
для створення виховних профілактичних 
заходів, а також використовувати у роботі 
з учнями чотири види лялькового театру: 
настільний (частіше використовують для 
роботи з дошкільниками та молодшими 
школярами); пальчиковий (найбільш лег-
кий варіант для спільної роботи з дітьми 
різного віку); театр бі-ба-бо, або Петрушки 
(лялька дозволяє здійснювати тактильний 
контакт з персонажем, що підвищує емо-
ційний ефект впливу); театр маріонеток 
(для роботи з підлітками та старшокласни-
ками). Використання під час роботи етно-
культурних традицій у виготовленні ляльок 
для театрального дійства, а також сюжетів 
народного фольклору під час підбору змісту 
театралізацій дозволяє майбутнім соціаль-
ним педагогам та соціальним працівникам 
створити етнокультурне виховне середо-
вище, що сприяє гармонізації стосунків у 
дитячому колективі, розкриттю природних 
можливостей і творчого потенціалу учнів.

З техніками виготовлення оберегових 
ляльок майбутні соціальні педагоги та соці-
альні працівники знайомилися на практич-
них заняттях з дисципліни «Етнопедагогі-
ка», а методики підготовки та проведення 
виховних заходів з використанням лялько-
вого театру опановували під час засвоєння 
спецкурсів «Опіка та піклування», «Проекту-
вання виховуючого середовища дитячих та 
молодіжних громадських організацій», що 
дозволило сформувати мотиваційний та 
когнітивний компоненти готовності майбут-
ніх фахівців до здійснення діяльності з ви-
користанням засобів етнокультурних тра-
дицій у профілактиці дезадаптації учнів. Під 
час виробничої практики у загальноосвітніх 
закладах та соціальних службах на четвер-
тому та п’ятому курсах майбутні соціаль-
ні педагоги та соціальні працівники мали 
можливість перевірити власну когнітивну 
готовність до виконання вищезазначеного 
виду професійної діяльності з використан-
ням етнокультурних засобів у процесі про-
філактики дезадаптації учнів у різних соціо-
культурних осередках.

Формування здорового способу життя 
учнів є одним із пріоритетних завдань не 
тільки соціальних педагогів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, а й соціальних пра-
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Таблиця 1
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі  

до профілактики дезадаптації учнів
№ 
з/п

Назва навчальної 
дисципліни Доповнення

1 2 3
1. Соціальна  

педагогіка
Формування розуміння майбутніми фахівцями необхідності роботи 
з розвитку відповідального батьківства та батьківської позиції, а 
також освоєння методів підвищення виховного потенціалу сім’ї та 
найближчого соціального оточення учнів як умови профілактики 
їхньої дезадаптації. Опанування теорією та практикою 
профілактичної роботи з учнями, схильними до девіантної 
поведінки, з метою недопущення їхньої дезадаптації.

2. Теоретико-
методологічні 
основи соціально-
педагогічної 
діяльності

Усвідомлення ролі різних соціальних інституцій у соціальній 
роботі з профілактики дезадаптації учнів: 1) ради з профілактики 
правопорушень у профілактичній роботі закладів освіти та 
виховання;  2) центру виховної роботи в мікрорайоні;  3) соціально-
виховної роботи на приході; 4) парків культури та відпочинку; 
5) клубів як осередків соціально-педагогічної профілактики та 
реабілітації підлітків, схильних до девіантної поведінки.

3. Опікунство  
та піклування

Усвідомлення значення та ознайомлення зі структурою системи 
служб соціальної роботи у вирішенні проблем опікунства та 
піклування стосовно учнів. Вивчення особливостей та проблем 
категорій осіб, які потребують опікунства та піклування. 
Ознайомлення з традиціями опікунства та піклування в умовах 
різних етнічних культур та з сучасними моделями надання 
соціальних послуг у зазначеному напрямі за кордоном (фостерінг, 
заступництво тощо).

4. Соціальне  
проектування

Оволодіння системою знань та вмінь про соціально-педагогічне 
проектування, як основу професійної діяльності фахівця соціальної 
сфери з метою створення ним та реалізації профілактичних 
проектів в учнівському середовищі як умови підвищення якості 
надання соціальних послуг.

5. Менеджмент 
соціально-
педагогічної роботи

Ознайомлення студентів з роллю соціального педагога та 
соціального працівника у гармонізації міжособистісних взаємодій 
у соціальних інституціях. Самоменеджмент у роботі соціального 
педагога та соціального працівника. Засвоєння майбутніми 
фахівцями соціальної галузі специфіки управлінської діяльності в 
різних соціальних інституціях: соціального педагога ЗНЗ (інтернату, 
притулку тощо); соціального педагога та соціального працівника 
соціальної служби; соціального педагога районного відділу освіти 
тощо.

6. Етнопедагогіка Засвоєння студентами народних поглядів на мету, зміст, методи, 
засоби, форми виховання дітей та молоді як основи для здійснення 
профілактики їхньої дезадаптації у різних середовищах; формування 
уявлень про реальні можливості вирішення проблем соціалізації 
учнів, схильних до дезадаптації, на основі творчого застосування 
етнопедагогічних традицій; опанування технологіями використання 
потенціалу етнокультурних традицій в роботі соціального педагога 
школи та соціального працівника у різних соціальних інституціях, що 
здійснюють профілактику дезадаптації учнів.

7. Технологія 
соціально-
педагогічної роботи

Формування у студентів знань щодо соціально-педагогічних 
технологій як основи професійної діяльності з профілактики 
дезадаптації учнів; формування вмінь аналізувати та розробляти 
технології соціально-педагогічної роботи з профілактики 
дезадаптації учнів у різних соціокультурних осередках; набуття 
досвіду умінь застосування окремих методів та засобів соціально-
педагогічної діяльності з профілактики дезадаптації учнів, а також 
наукової організації навчальної діяльності у зазначеному напрямі як 
підґрунтя оволодіння професійною діяльністю.

8. Технологія 
соціальної роботи в 
зарубіжних країнах

Ознайомлення майбутніх фахівців соціальної галузі з суттю та 
особливостями технологій соціальної роботи у різних сферах на 
прикладі закордонного досвіду надання соціальної допомоги. 
Опанування методичних прийомів та засобів, що використовують 
під час використання загальних та окремих технологій соціальної 
роботи за кордоном.
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цівників, які сприяють укріпленню і зміцнен-
ню здоров’я учнів у різних соціокультурних 
середовищах, тому професійна підготов-
ка майбутніх фахівців соціальної галузі до 
збереження та зміцнення здоров’я учнів за 
допомогою опанування теорії та практики 
соціальної роботи з формування здорово-
го способу життя є актуальним завданням 
професійної освіти.

На основі узагальнення ідей науковців  
(Ю. Бойчука [1], Т. Кіях [2], Ю. Мельника 
[7], С. Омельченко [8], Л. Толмачевої [9]) і 
власних концептуальних позицій нами роз-
роблено та експериментально перевірено 
навчально-методичне забезпечення для 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
соціальної галузі до профілактики деза-
даптації учнів, одним із елементів якого є 
спецкурс «Соціальна робота з формування 
здорового способу життя» [5, с. 278]. Ме-
тою спецкурсу є опанування студентами 
теорії та історії формування здорового спо-
собу життя як важливих складників у роботі 
фахівців соціальної галузі, а також засвоєн-
ня технології здійснення їхньої професійної 
діяльності з формування здорового способу 
життя учнів у різних соціальних інституціях.

За допомогою впровадження програми 
вищезазначеного спецкурсу під час фор-
мувального етапу експерименту здійсню-
валося ознайомлення майбутніх фахівців 
соціальної галузі з досвідом роботи з фор-
мування здорового способу життя в Укра-
їні та за кордоном. Програма спецкурсу 
«Соціальна робота з формування здоро-
вого способу життя» складається з двох 
розділів: «Теоретичні основи соціальної 
роботи з формування здорового спосо-
бу життя», «Досвід здійснення професій-
ної діяльності фахівців соціальної галузі 
з формування здорового способу життя 
учнів».

Провідними завданнями пропонованого 
спецкурсу є: розкриття теоретичних основ 
здійснення професійної діяльності фахівців 
соціальної галузі з формування здорового 
способу життя; обґрунтування змісту й ме-
тодів професійної діяльності з формування 
здорового способу життя дітей та молоді; 
засвоєння основних форм роботи фахівців 
соціальної галузі з формування здорово-
го способу життя учнів у різних соціальних 
середовищах; опанування технологіями 
здійснення професійної діяльності фахівців 

Продовження таблиці 1

1 2 3
9. Проектування 

соціально-
виховуючого 
середовища 

Ознайомлення із сутністю та особливостями проектування соціально-
виховуючого середовища в умовах дитячих та молодіжних громадських 
організацій; опанування вміння аналізувати умови соціально-виховного 
середовища, що оточує учнів, коректно планувати та здійснювати 
їх покращення з метою профілактики дезадаптації учнів; засвоєння 
методики проведення експертизи спроектованого виховного 
середовища; формування вмінь проектувати засоби, що дозволяють 
управляти процесом соціального виховання особистості.

10. Соціальна робота 
в Україні

Ознайомлення із суттю профілактичної соціальної роботи в Україні 
з представниками різних вікових категорій та проблемних груп. 
Визначення ролі та специфіки роботи ЦСССДМ з профілактики 
дезадаптації учнів.

11. Соціальна робота 
з формування 
здорового  
способу життя

Ознайомлення майбутніх фахівців соціальної галузі з теорією та 
практикою здійснення соціальної роботи, спрямованої на збереження 
та зміцнення здоров’я учнів, формування у них потреби та звички до 
ведення здорового способу життя як основної умови профілактики 
їхньої дезадаптації. Освоєння студентами практик, спрямованих 
на зниження напруги в учнівському середовищі, налагодження 
довірливих стосунків та неконфліктної взаємодії, профілактику 
ризикованої поведінки тощо.

12. Організація роботи 
соціального 
педагога з 
обдарованими 
школярами

Розкриття концептуальних основ у роботі соціального педагога з 
обдарованими школярами; ознайомлення з труднощами та пробле-
мами соціалізації обдарованих учнів, суттю та особливостями орга-
нізації роботи соціального педагога з обдарованими школярами та 
їхнім оточенням у різних соціальних інституціях. Розвиток у студентів: 
толерантного ставлення до поведінки обдарованих учнів; комуніка-
тивних навичок з метою організації ефективної взаємодії з обдарова-
ними школярами та їхнім оточенням; вміння нестандартного вирішен-
ня проблемних ситуацій; фасилітаційної позиції під час організації 
соціального супроводу обдарованих учнів з метою профілактики 
їхньої дезадаптації і підтримки та розвитку їхніх здібностей у різних 
соціальних інституціях.
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соціальної галузі з формування здорового 
способу життя учнів.

Аналіз результатів впровадження роз-
робленого навчально-методичного забез-
печення під час формувального етапу екс-
периментального дослідження засвідчив 
його ефективність: значно підвищилися по-
казники професійної готовності майбутніх 
фахівців до здійснення профілактики де-
задаптації учнів за мотиваційно-ціннісним, 
афективно-конативним, когнітивно-інстру-
ментальним та професійно-діяльнісним 
критеріями в експериментальних групах 
порівняно з контрольними; фахівці соціаль-
них інституцій, на базі яких студенти екс-
периментальних груп проходили практику 
відмічали високий рівень підготовленості 
студентів до здійснення профілактичної 
роботи з учнями в різних соціальних інсти-
туціях, а також використання студентами 
нетрадиційних та інтерактивних методів під 
час проведення соціально-профілактичних 
заходів, що значно підвищувало їх резуль-
тативність.

Визначення особливостей профілакти-
ки дезадаптації учнів в умовах інклюзивної 
освіти та розробка специфічних засобів 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до роботи у зазначеному 
напрямі відбувалося за допомогою парт-
нерської взаємодії волонтерського загону 
майбутніх соціальних педагогів і соціальних 
працівників з фахівцями та вихованцями 
КЗОЗ «Обласний спеціалізований будинок 
дитини «Зелений гай»», НВК «Фенікс» та КЗ 
«Спеціальний навчально-виховний комп-
лекс І–ІІ ступенів № 2» Харківської обласної 

ради. У результаті співпраці з вищезазна-
ченими соціальними інституціями майбутні 
соціальні педагоги ознайомилися зі змістом 
та набули практичних навичок взаємодії з 
дітьми з особливими потребами, а також 
апробували в умовах соціально-виховного 
процесу власні методичні розробки з про-
філактики дезадаптації учнів з особливими 
потребами, що створювалися студентами в 
межах наукових досліджень та під час на-
вчального практикуму. Усі вищезазначені 
умови для підвищення ефективності моти-
ваційної та теоретичної підготовки було ре-
алізовано під час навчання у групі Е

1
.

На основі детального аналізу результа-
тів діагностування респондентів контроль-
ної та експериментальної груп під час кон-
трольного етапу за різними критеріями та 
показниками дослідження було визначено 
значення їхнього особистісного та профе-
сійного потенціалів і встановлено рівні їх-
ньої професійної готовності до здійснення 
профілактики дезадаптації учнів. Загальні 
результати по групах подано у таблиці 2.

Статистична обробка даних за допомо-
гою критерію хі-квадрат Пірсона для пере-
вірки однорідності розподілу між групами 
Е

1
 та К

1
 після проведення формувальної 

частини експерименту дала можливість 
визначити його результативність. Дані ста-
тистики наведено у таблиці 3.

Аналіз даних, який наведено у таблиці 3, 
дав можливість відкинути нульову гіпотезу, 
визначивши, що після проведення експе-
рименту у зазначених вибірках існує ста-
тистична відмінність між показниками рів-
нів готовності майбутніх фахівців соціальної 

Таблиця 2
Динаміка формування готовності майбутніх соціальних педагогів і соціальних 

працівників до профілактики дезадаптації учнів (у %)

№ з/п Рівні прояву
Початок експерименту Закінчення експерименту

Е1 К1 Е1 К1

1 Професійно- 
спеціалізований 0.0 0.0 31.6 10.5

2 Професійно- 
кваліфікаційний 26.3 31.6 42.1 31.6

3 Первинний 39.5 57.9 26.3 57.9
4 Недостатній 34.2 10.5 0.0 0.0

Всього: 100 100 100 100

Таблиця 3
Статистична перевірка результатів експериментального дослідження  

з використанням критерію хі-квадрат Пірсона

№ з/п

Групи Р-значення 
до експе-
рименту

Статистич-
на відмін-
ність між 
групами

Р-значення 
після екс-
перименту

Статистич-
на відмін-
ність між 
групами

Е К

1 Е
1

К
1

6.271<7.378 відсутня 9.071>7.378 існує
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галузі до профілактики дезадаптації учнів. 
Отже, після запровадження експеримен-
тальних умов під час професійної освіти 
майбутніх фахівців соціальної галузі знач-
но зросли показники рівнів готовності сту-
дентів експериментальної групи порівняно 
з контрольною, що перевищили критичне 
значення, яке дозволяє говорити про їхню 
ідентичність, що підтверджує релевантність 
запропонованого науково-методичного за-
безпечення. 

Висновки і перспективи подальших 
пошуків. Отже, аналіз результатів прове-
деного експериментального дослідження з 
проблеми теоретичної підготовки майбут-
ніх фахівців соціальної галузі до профілак-
тики дезадаптації учнів дозволив зробити 
такі висновки: 1) важливим складником 
професійної підготовки є доповнення фа-
хових курсів додатковою інформацією з 
питань профілактики дезадаптації учнів, а 
також розробка спецкурсів; 2) з метою під-
вищення когнітивної готовності майбутніх 
фахівців соціальної галузі до профілактики 
дезадаптації учнів слід під час опанування 
спецкурсів розкривати особливості профе-
сійної діяльності з профілактики дезадапта-
ції учнів у різних соціальних інституціях; 3) 
використання критерію хі-квадрат Пірсона 
під час статистичної обробки експеримен-
тальних даних у групах Е1 та К1 дозволило 
довести результативність експерименталь-
ної роботи.

Перспективним напрямом подальших 
досліджень є визначення рівня практичної 
готовності майбутніх фахівців соціальної 
сфери до профілактики дезадаптації учнів.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ДО ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кушнір А.С., аспірант
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

У статті визначено компонентну структуру готовності майбутніх учителів філологічних-спеціаль-
ностей до застосування Smart-технологій, на основі якої виокремлено критерії та показники такої го-
товності. Проаналізовано термінологічні поняття «критерій» і «показник». Проведено огляд останніх 
публікацій, і виділено три рівні готовності учителів-філологів до застосування Smart-технологій у про-
фесійній діяльності.

Ключові слова: майбутні учителі-філологи, готовність до професійної діяльності, компоненти 
готовності, критерії та показники готовності, рівні готовності.

В статье определена компонентная структура готовности будущих учителей филологических специ-
альностей к применению Smart-технологий, на основе которой выделены критерии и показатели та-
кой готовности. Проанализированы терминологические понятия «критерий» и «показатель». Проведен 
обзор последних публикаций, и выделены три уровня готовности учителей-филологов к применению 
Smart-технологий в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущие учителя-филологи, готовность к профессиональной деятельности, ком-
поненты готовности, критерии и показатели готовности, уровни готовности.

Kushnir A.S. CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF FUTURE PHILOLOGY 
TEACHERS’ READINESS FOR APPLYING SMART TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY

This article defines the component structure of the future philology teachers’ readiness for the application 
of Smart-technologies, which consists of motivational, cognitive and reflexive components.

In the context of our research, the motivational component of teachers’ readiness to apply Smart-technol-
ogies is their attitude towards the introduction of innovations, the desire for new and more effective methods 
of improving the educational process. The cognitive component is characterized by the amount of knowledge 
of the teacher about the specificity of Smart-technologies; a complex of abilities and skills on application 
of Smart-technologies in the process of learning the language. Indicator of the reflexive component in the 
structure of readiness for the application of Smart-technologies is the formation of the nature of the teacher’s 
assessment of himself as a subject of innovation.

On the basis of the defined component structure criteria and indicators of readiness are outlined, namely: 
motivational-target (contains the factors that motivate the future teacher-philologist to use Smart-technologies 
and are concentrated around the need for understanding modern scientific approaches to innovation); cogni-
tive-content (reflects the developed competencies in philological, psychological and pedagogical disciplines, 
pedagogical and professional-methodical knowledge and knowledge about Smart-technologies) and evalua-
tive-productive (is characterized by the ability of the future teacher-philologist to control the achievements of 
students and also to evaluate himself as a subject of innovation activity).

Three levels of teacher-philologists’ readiness for using Smart-technologies are also highlighted. The low 
level is characterized by a negative motivation, which is manifested in the absence of a stable interest in the 
use of Smart-technologies; students have partially formed knowledge of professional disciplines of philology, 
psychology and pedagogy and low level of knowledge about Smart-technologies; the reflexive position is man-
ifested in the absence of self-control, self-organization, an effective self-estimation is not developed.

Key words: future teachers-philologists, readiness for professional activity, readiness components, criteria 
and indicators of readiness, readiness levels.

Постановка проблеми. Вимоги до ви-
кладачів та учителів завжди були високи-
ми. Сучасні тенденції розвитку мовної осві-
ти передбачають міжнародну інтеграцію в 
оновленні цілей і змісту навчання у вищих 
навчальних закладах, а також висувають 
високі вимоги до професійно-педагогічної 
підготовки вчителів-філологів, оскільки ма-

ють установку на підготовку фахівців нової 
генерації, здатних до активного життя в 
умовах плюрилінгвізму та полілогу культур 
[7, с. 1].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання вдосконалення підготовки фа-
хівців у вищих педагогічних закладах можна 
спостерігати у дослідженнях О. Абдуллі-
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ної, Л. Кондрашової, Н. Кузьміної, В. Кузя,  
О. Мороза, Н. Половникової, В. Семиченко, 
В. Сластьоніна, Г. Троцко, Н. Хміль, О. Щер-
бакова та інших учених. Професійну підго-
товку в системі вищої освіти досліджували 
O. Антонова, О. Дубасенюк, С. Вітвицька,  
О. Семеног, В. Калінін, В. Сластьонін. Пи-
тання професійної підготовки майбутніх учи-
телів-філологів досліджували О. Афанась-
єва, Л. Базиль, М. Байда, І. Бім, В. Мєзінов,  
Н. Гальскова, Н. Гез, Л. Калініна, Н. Коряков-
цева, Є. Пассов, О. Семеног, О. Соловова, 
О. Місечко та інші вчені. Підготовка студен-
тів-філологів до застосування сучасних ін-
новаційних технологій аналізується в працях  
С. Бєлоглазової, Л. Харітонової, Л. Тітової,  
С. Чєрніциної та інших авторів [6, с. 32].

Постановка завдання. Мета статті – 
визначити компонентну структуру, крите-
рії, показники та рівні готовності майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей до 
застосування Smart-технологій у професій-
ній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Результати аналізу літератури 
дають змогу стверджувати, що «професій-
на підготовка вчителя» має подвійне зна-
чення та повинна розглядатися як процес 
(навчання) та як результат (готовність). Ми 
розділяємо думку О. Місечко та М. Байди з 
приводу того, що професійна підготовка –  
це спеціально організований процес на-
буття професійних знань, умінь і навичок й 
формування професійних компетенцій, які, 
своєю чергою, сприяють формуванню го-
товності до діяльності в межах певної спе-
ціальності, у нашому випадку – спеціаль-
ності вчителя-філолога [1, с. 16].

Як засвідчує аналіз науково-педагогіч-
ної літератури та словників, поняття «го-
товність» уживається в кількох значеннях 
залежно від того, хто його досліджує (фі-
лософ, педагог, психолог), і, як результат, 
має різну структуру [1, с. 17].

Залежно від досліджуваного напряму 
професійно-педагогічної діяльності науков-
цями визначаються різні сукупності компо-
нентів готовності, на основі яких виділяють 
критерії та показники її сформованості. 
Достатня виразність цих структурних еле-
ментів та їх цілісна єдність є показником 
високого рівня професійної готовності спе-
ціаліста до праці, його активності, само-
стійності, творчості.

Зважаючи на специфіку проблеми на-
шого дослідження, ми дійшли висновку 
про обґрунтовану необхідність виділити в 
структурі готовності майбутніх учителів фі-
лологічних спеціальностей до застосування 
Smart-технологій такі компоненти: мотива-
ційний, когнітивний і рефлексивний.

Особливе місце в структурі готовно-
сті до педагогічної діяльності посідає мо-
тиваційний компонент, оскільки від того, 
чим мотивує педагог свою готовність 
до професійної діяльності, залежать ре-
зультати навчання й виховання дітей  
[18, с. 102]. Мотиваційна сфера є рушійною 
силою будь-якої діяльності, тому в контексті 
нашого дослідження мотиваційний компо-
нент готовності педагогів до застосування 
Smart-технологій виявляється у ставленні 
їх до впровадження інновацій, прагненні до 
пошуку нових, більш ефективних методів 
поліпшення навчально-виховного процесу.

Когнітивний компонент готовності до 
педагогічної діяльності передбачає фор-
мування комплексу психолого-педагогіч-
них, дидактико-технологічних і методичних 
знань і ґрунтується на підставі положення 
про вирішальну роль когнітивних структур 
у протіканні психічних процесів і поведінки 
людини [15, с. 96].

Якщо деталізувати наповнення когні-
тивного компонента в русі професійної 
підготовки вчителів-філологів до застосу-
вання Smart-технологій, то цей компонент 
характеризується обсягом знань педаго-
га про суть і специфіку Smart-технологій; 
комплексом умінь і навичок із застосування 
Smart-технологій у процесі вивчення мови. 
Педагог постійно перебуває в процесі пі-
знання, тому реалізація когнітивного ком-
понента для вчителя-філолога означає для 
нього необхідність професійно самовизна-
читись, обрати для себе методи та прийо-
ми навчання із застосуванням Smart-техно-
логій.

Рефлексивний компонент готовності 
характеризує пізнання й аналіз педаго-
гом явищ власної свідомості та діяльно-
сті. Показником рефлексивного компонен-
та в структурі готовності до застосування 
Smart-технологій є сформованість рефлек-
сивної позиції (характер оцінки педагогом 
себе як суб’єкта інноваційної діяльності). 
Отже, освоєння та застосування Smart-тех-
нологій, аналіз отриманих результатів і 
власного індивідуального стилю роботи 
можуть сприяти створенню педагогом но-
вих інноваційних освітніх методик.

Така компонентна структура, на нашу 
думку, дає можливість визначити критерії, 
які ми розуміємо як сукупність професійних 
та індивідуальних якостей, спираючись на 
які можна виявити істотні властивості та рі-
вень готовності майбутніх учителів-філоло-
гів до застосування Smart-технологій.

Вчені, розглядаючи структуру суб’єк-
тивних факторів під час розроблення кри-
теріїв, спираються на певні об’єктивні ха-
рактеристики, що містять таке: професійні 
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знання, професійні вміння, психологічні 
характеристики, що складаються з моти-
вації, установок, «Я»-концепції та особи-
стісних особливостей [14]; компетентність, 
тип спрямованості, рівень здатностей [12, 
с. 89]; систему спеціальних педагогічних 
знань; педагогічний досвід; особистісний 
фактор (спрямованість на педагогічну ді-
яльність, готовність до майбутньої профе-
сійної діяльності, особистісні та професійні 
якості) [8]. Критерії мають бути об’єктив-
ними та містити найсуттєвіші, основні сут-
нісні ознаки досліджуваного явища, а також 
відображати динаміку вимірюваної якості в 
просторі та часі й розкриватися через низ-
ку показників, за інтенсивністю вияву яких 
можна стверджувати про більший чи мен-
ший рівень вираженості конкретного кри-
терію [10, с. 152].

Поняття «критерій» тісно пов’язане з по-
няттям «показник». В. Сластьонін під час 
розроблення показників готовності до про-
фесійної діяльності рекомендує дотримува-
тися певних вимог, зокрема, за створеними 
показниками можна визначити готовність 
випускника до професійної діяльності, яка 
постійно варіюється; показники готовно-
сті повинні оцінювати не лише результат 
професійної підготовки, але й весь процес 
становлення фахівця на різних етапах не-
перервної освіти [17].

Ми погоджуємося з думкою Н. Баловсяк, 
що показники – це кількісні та якісні харак-
теристики сформованості кожної якості, 
властивості, ознаки об’єкта, котрий вивча-
ється, тобто міра (ступінь) сформованості 
того чи іншого критерію [2]. На нашу дум-
ку, термін «показник» характеризує певний 
вияв сутності якостей явища чи процесу та 
є складником критерію.

На думку І. Блощинського, під час роз-
роблення критеріїв і показників необхідно 
враховувати такі обставини: розроблення 
критеріїв і показників ґрунтується на меті 
дослідження; обрані критерії відобража-
ють ознаки, притаманні предмету, який ви-
вчається, незалежно від волі та свідомості 
суб’єктів дослідження; ознаки повинні бути 
сталими, повторюватись і відображати сут-
ність явища; система взаємопов’язаних 
ознак повинна розкривати основний зміст 
критеріїв [5, с. 75].

З огляду на зазначені вище характери-
стики понять «критерій» і «показник» та на 
основі вже зазначених структурних компо-
нентів готовності майбутніх учителів філо-
логічних спеціальностей до застосування 
Smart-технологій усвідомлюється доцільним 
визначити такі критерії та їхні показники:

1. мотиваційно-цільовий критерій ха-
рактеризується:

– сформованістю бажання постійно вдо-
сконалювати свою інноваційну діяльність, 
брати участь у методичних майстернях, 
семінарах, конференціях, вебінарах тощо 
з метою переймання передового досвіду з 
використання Smart-технологій;

– сформованістю потреби ефективно ви-
користовувати набутий теоретико-практич-
ний досвід застосування Smart-технологій;

– бажанням досліджувати ефектив-
ність обраних форм і методів роботи зі 
Smart-технологіями в навчанні;

– сприйнятливістю педагогічних іннова-
цій, бажанням експериментувати з іннова-
ційними методами та засобами навчаль-
но-виховної роботи;

– сформованістю мотиву самовдоско-
налення засобами Smart-технологій і по-
долання труднощів під час використання 
Smart-технологій.

2. когнітивно-змістовий критерій пе-
редбачає:

– професійно-значущі лінгвістичні знан-
ня та вміння;

– знання методології навчання дисци-
плін філологічного циклу із застосуванням 
сучасних Smart-технологій;

– знання науково-методичної літерату-
ри, дидактичних і методологічних матері-
алів стосовно вивчення мов і літератур із 
застосуванням Smart-технологій;

– знання психолого-педагогічних аспек-
тів застосування Smart-технологій у ви-
вченні філологічних дисциплін відповідно 
до вікових та індивідуальних особливостей 
учнів;

– знання організації навчального проце-
су із застосуванням Smart-технологій;

– знання методів і форм організації на-
вчально-пізнавальної та дослідницької ді-
яльності учнів;

– знання документів Ради Європи, Дер-
жавного стандарту України з іноземної 
мови, навчальних програм для школи й 
ВНЗ та інше.

3. оцінно-результативний критерій ві-
дображає:

– здатність діагностувати рівень знань 
студентів засобами Smart-технологій;

– уміння виявляти недоліки використову-
ваної методики;

– самооцінювання та самоінтерпретацію 
власної педагогічної діяльності;

– здатність до критичного аналізу та кон-
структивного вдосконалення своєї іннова-
ційної діяльності.

Для об’єктивного проведення експери-
ментального дослідження, a також з огляду 
на необхідність якісної оцінки визначають 
рівні готовності майбутніх учителів. Рівне-
вий підхід становить основу дослідження 
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будь-якого процесу розвитку як перехід від 
одного рівня до іншого, більш складного та 
якісно відмінного.

У психолого-педагогічній літературі 
найбільш поширений розподіл на три рів-
ні: низький, середній і високий. Пробле-
ма рівнів розвитку педагогічної діяльності 
розкривається в дослідженнях багатьох  
науковців, зокрема в працях В. Бєлікова 
[3, с. 27], який визначає репродуктивний, 
евристичний і творчий рівні. В. Беспалько 
[4, с. 41] виділяє чотири рівні засвоєння: 
впізнавання, програвання (алгоритмічна 
діяльність), продуктивна конструктивна 
діяльність (евристична діяльність) і про-
дуктивна творча діяльність. Г. Засобіна  
[9, с. 52] доповнює загальноприйняту дум-
ку та виділяє п’ять рівнів: початкові вмін-
ня, низький, середній, високий і рівень 
усвідомленого розуміння. Проблема рівнів 
розвитку педагогічної діяльності розкрива-
ється також у дослідженнях Н. Кузьміної, 
яка виділяє репродуктивний (педагог вміє 
передати те, що знає сам, і так, як знає 
сам), адаптивний (педагог вміє не лише пе-
редати інформацію, але й трансформувати 
інформацію, моделювати знання з окремих 
питань) та системно-моделювальний (пе-
дагог вміє моделювати систему діяльності, 
формувати систему знань зі свого пред-
мета) рівні [11]. В. Сластьонін визначає ін-
туїтивний (студенти вирішують педагогічні 
завдання на інтуїтивному рівні, володіючи 
деякою сукупністю педагогічних вмінь), ре-
продуктивний (студенти вирішують педа-
гогічні завдання в межах інструкцій і пра-
вил), репродуктивно-творчий (студенти 
успішно вирішують типові завдання, однак 
у складних і непередбачуваних ситуаціях 
орієнтуються важко), творчо-репродуктив-
ний (студенти успішно вирішують педаго-
гічні завдання, однак їхні дії не вирізняють-
ся оригінальністю, недостатньо розвинена 
здатність до прогнозування) та творчий 
(студенти пропонують способи вирішен-
ня педагогічних завдань, що вирізняються 
оригінальністю, характерний пошук нових 
способів, засобів і прийомів) рівні [16].

Проведений аналіз наукової літератури 
дав нам змогу виділити три рівні готовності 
майбутніх учителів-філологів до застосу-
вання Smart-технологій: низький, середній 
і високий.

Низький рівень готовності майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей ха-
рактеризується негативною мотивацією, 
що виявляється у відсутності стійкого ін-
тересу до використання Smart-технологій 
і потреби в професійно-значущих знаннях, 
необхідних для їх застосування. У студентів 
частково сформовані професійно важливі 

знання з фахових дисциплін філологічного 
та психолого-педагогічного спрямування та 
низький рівень знань про інноваційні тех-
нології навчання взагалі та Smart-техноло-
гії, що виявляється у серйозних труднощах 
в їх застосуванні та постійній академічній 
неуспішності. Студент має фрагментарні 
знання нормативних освітніх документів. 
Рефлексивна позиція виявляється у від-
сутності самоконтролю, самоорганізації, 
ефективна самооцінка не розвинена.

Середній рівень сформованості готов-
ності майбутніх учителів філологічних спе-
ціальностей до застосування Smart-техно-
логій визначає, що студент має мотивацію, 
яка має частково пізнавальний характер. 
Студенти володіють теоретичними та ме-
тодологічними знаннями, але відчувають 
труднощі з переходом від теоретичних по-
ложень у конкретні технологічні та методич-
ні розробки, з впровадженням рекоменда-
цій у практику. У студентів спостерігається 
достатня обізнаність у Smart-технологіях, 
сформовані нормативні знання та знання з 
дисциплін фахового спрямування, проте не 
завжди правильно організований навчаль-
ний процес із застосуванням Smart-тех-
нологій і раціонально підібрані методи та 
форми організації навчально-пізнавальної 
та дослідницької діяльності учнів. Студен-
ти можуть робити висновки щодо ефектив-
ності чи неефективності використовуваної 
методики, пропонувати шляхи усунення не-
точностей і невідповідностей у видах діяль-
ності з використанням Smart-технологій.

Високий рівень характеризується наяв-
ністю у майбутніх учителів-філологів стійких 
інтересів і мотивів до педагогічної професії 
загалом і до реалізації Smart-технологій 
зокрема. Студенти володіють стійкими й 
цілісними знаннями з філологічної спеці-
альності та системою вмінь використання 
Smart-технологій як інструменту пізнання 
та дослідження навчальної діяльності. Вони 
з легкістю розробляють плани-конспекти 
уроків з використанням Smart-технологій, 
вносять елементи творчості, обґрунтовують 
результати, формулюють висновки й уза-
гальнення та демонструють вміння прогно-
зувати ефективну роботу із застосуванням 
Smart-технологій. Ними також здійснюєть-
ся самоаналіз і самооцінка рівня сформо-
ваності власної готовності до застосуван-
ня Smart-технологій і вдосконалення своєї 
професійної інноваційної діяльності.

Варто зауважити, що межі видiлених рiвнiв 
досить рухливі, a їхні хaрaктериcтики мoжуть 
мaти неoднoзнaчнi вияви в особистості cту-
дентa: oднi якocтi у cтудентa мoжуть бути 
виявленi нa виcoкoму рiвнi, a iншi – нa низь-
кoму, щo в підсумку буде вiдпoвiдaти cеред-
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ньoму рiвню йoгo готовності до застосування 
Smart-технологій [13, с. 96].

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, визначені нами компоненти, крите-
рії, їхні показники та рівні сформованості 
готовності майбутнього вчителя-філолога 
до застосування Smart-технологій у роботі 
зі своїми потенційними учнями дають нам 
змогу об’єктивно оцінити стан професій-
но-педагогічної підготовки cтудентiв, щo 
нaвчaютьcя з oтримaнням квaлiфiкaцiї «фі-
лолог», а також є пiдcтaвoю для прoведен-
ня фoрмувaльнoгo екcперименту.
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Статтю присвячено продуктивним підходам до проблеми цілеутворення у світлі вимог Болонського 
процесу, що поставлені суспільством перед вищими навчальними закладами. В аспекті означеної про-
блеми охарактеризовано професійні цілі навчання студентів. Проаналізовано етапи проектування цілей 
навчання технічних дисциплін за модульною технологією на основі діяльнісного підходу.

Ключові слова: вища школа, діяльність, майбутній спеціаліст, модульне навчання, продуктивність 
цілеутворення, професійна підготовка, цілі навчання, цілеутворення.

Статья посвящена продуктивным подходам к проблеме целеполагания в свете требований Болонско-
го процесса, которые поставлены обществом перед высшими учебными заведениями. В аспекте этой 
проблемы охарактеризованы профессиональные цели обучения студентов. Проанализированы этапы 
проектирования целей обучения техническим дисциплинам по модульной технологии на основе дея-
тельностного подхода.

Ключевые слова: высшая школа, деятельность, будущий специалист, модульное обучение, произво-
дительность целеполагания, профессиональная подготовка, цели обучения, целеполагание.

Litvinchuk S.B., Tayhrib K.A. PROJECTING OF AIMS IN TEACHING TO ENGINEERING SUBJECTS 
IN HIGH SCHOOL

A great importance in the process of professional training of students in the Bologna process is the impor-
tance of forming a goal in teaching activities. The lack of a clear-cut goal and the content of the training of 
future specialists, greatly affect the motivational component of the educational process.

In the history of pedagogy, there are enough attempts to determine the goals of teaching disciplines. In par-
ticular, Y.A. Komenskyi believed that the basis of goal setting should be the process of assimilation, which in 
his interpretation begins with a verbal interpretation of things, because students do not distinguish the things 
themselves yet.

The purpose of the article is to study the productive foundations of goal formation in the context of the 
Bologna process, which determines the positive changes in the process of productive professional training of 
future agricultural specialists.

The complex didactic goal of the process of professional training of future specialists in the study of tech-
nical disciplines in a generalized form (the first stage is the design of the taxonomy of training objectives by 
modular education technology), is the formation of the readiness of future specialists for professional activity 
in the field of modern production.

At the second stage of designing the goals of learning modular technology, the teacher develops the objec-
tives of the training modules - integrating the didactic goals of the modules. On the basis of a typical standard 
curriculum, taking into account the complex didactic purpose of training in technical disciplines, the tasks are 
presented which a future specialist should be able to solve.

Key words: higher education, activity, future specialist, modular training, productivity goal setting, train-
ing, training goals, goal setting.

Постановка проблеми. Інтеграція 
України у світове співтовариство вимагає 
модернізації системи професійної підго-
товки майбутніх спеціалістів у вищій школі 
та водночас збереження цінних здобутків 
традиційної освіти. На це спрямовує Націо-
нальна доктрина розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, головні положення якої покла-
дені в основу як традиційних, так і нових 
альтернативних освітніх структур.

Сучасні соціально-економічні процеси 
зумовлюють продуктивні підходи до про-
фесійної підготовки студентів у вищих за-
кладах освіти. Актуальним є питання забез-
печення високоякісної підготовки творчих, 
активних, конкурентоспроможних фахівців 
нової генерації, здатних до плідної праці.

Вважаємо за потрібне звернути увагу на 
те, що свідома діяльність людини реалізуєть-
ся через визначення та досягнення запла-
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нованих цілей, а закінчується оцінюванням 
ступеня її досягнення. Здійснення діяльності –  
це процес послідовної реалізації відповід-
ної системи цілей. Велике значення відіграє 
формування цілі в навчальній діяльності. Від-
сутність чітко визначеної цілі та змісту профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців значною 
мірою позначається також на мотиваційному 
компоненті навчально-виховного процесу. 
Студенти часто не усвідомлюють значимості 
тієї чи іншої навчальної дисципліни в їх про-
фесійному становленні.

У контексті означеної проблеми доціль-
ним є висловлювання В.В. Сєрікова: «Пер-
ший крок, який належить зробити в пошуку 
особистої парадигми освіти, – це усвідом-
лення цієї проблеми в рамках предмета пе-
дагогіки, розуміння його у всій цілісності у 
вигляді відомої тріади – цільових, змістових 
і процесуальних характеристик навчання в 
їх єдності» [6, с. 93].

В історії педагогіки існує достатньо 
спроб визначення цілей навчання дисци-
плін. Зокрема, Я.А. Коменський вважав, 
що основою цілеутворення повинен бути 
процес засвоєння, який у його трактуванні 
починається зі словесного тлумачення про 
речі, оскільки самі речі учнями ще не роз-
різняються [3].

Зокрема, є багато тлумачень поняття 
«ціль», але за всієї їхньої різноманітності в 
кожному з них можна знайти певні інварі-
антні ознаки. Зокрема, в аспекті означеної 
проблеми приведемо такі трактування по-
няття цілі:

– Ціль – інформація про суб’єктивну цін-
ність (корисність), яку людина має намір 
досягти [4].

– Ціль – «довгостроковий бажаний ре-
зультат» [1, с. 382].

– Ціль – «відтворення у вигляді ідеаль-
них образів того, чого ще немає, але що 
повинно виникнути внаслідок тих чи інших 
впливових дій на дійсність» [5, с. 41].

Цілі навчання повинні бути життєво не-
обхідними, точними, перевіряючими, сис-
тематизованими та повними без надлишку, 
тобто діагностичними за всіма основними 
властивостями особистості [7].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема цілі та цілеутворення 
є об’єктом філософських (Б.С. Братусі,  
Т.М. Козакевич, М.Г. Макаров, М.М. Труб-
ников, А.Л. Чунаєва), а також педагогіч-
них (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський,  
О.В. Лебедєв, Г.М. Прозументова) дослі-
джень, у яких визначаються відношення цілі 
та цілеутворення, здійснена спроба класи-
фікації цілей, розглянута їхня доцільність в 
історичному, філософському та гносеоло-
гічному аспектах та в педагогічній науці.

Деякі дидактичні аспекти проблеми цілей 
досліджені в наукових працях П.У. Крейт-
сберга [4]. Вони пов’язані з уточненням 
принципів класифікації цілей навчання, а 
також із проблемою структурування педа-
гогічних цілей у дидактиці та їх ієрархізації.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження продуктивних основ цілеутво-
рення в контексті Болонського процесу, 
що детермінують позитивні зміни у процесі 
продуктивної професійної підготовки май-
бутніх фахівців-аграріїв.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ціль висвітлює необхідність ово-
лодіння навчальним матеріалом, формує 
свідоме ставлення до навчання, усвідом-
лення сприйняття змісту, тобто створює 
мотиваційну основу навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів. Тому доцільним 
вбачаємо дослідження продуктивних підхо-
дів до цілеутворення в контексті модульно-
го навчання студентів у вищих навчальних 
закладах.

Найбільш продуктивним підходом до 
проблеми цілеутворення сьогодні може 
стати шлях дослідницький, за якого повин-
на бути вивчена майбутня життєдіяльність 
випускників цього навчального закладу в 
3–5-річній перспективі, і на цій основі при-
значені всі доступні нам сьогодні цілі нав-
чання [7].

У професійній освіті можна окреслити 
такі цілі: підготувати майбутнього фахівця 
до продуктивної діяльності з обраної спе-
ціальності, розвинути його можливості до 
продовження освіти; забезпечити «…за-
своєння нових соціальних навиків і ролей, 
розвиток культури соціальної поведінки 
<…> з урахуванням відкритості суспіль-
ства, його швидкої інформатизації, росту 
динаміки змін» [2; с. 176]. Професійні цілі 
передбачають професійний розвиток осо-
бистості, формування професійних знань, 
умінь і навиків, розвиток професійно важ-
ливих якостей особистості.

Важливо зазначити, що освітні цілі опи-
сують поведінку студентів після закінчення 
етапів навчально-виховного процесу. Така 
поведінка завжди пов’язана з вивченням 
конкретної навчальної дисципліни, її зміс-
том, а її тип порівнюється з конкретним 
стандартом, що також повинно знайти ві-
дображення у визначенні цілі.

Відповідно, освітня ціль завжди містить:
– дієслово, що описує тип поведінки сту-

дента;
– зміст, який визначає суть цього типу 

поведінки.
Інколи конкретизуються:
– додаткові попередні умови;
– порівняльний стандарт.
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Проілюструємо цілеутворення на таких 
прикладах:

1. Студенти повинні вміти аналізувати 
результати проведення розрахунку на кон-
тактну витривалість зубів зубчастої пере-
дачі (когнітивна ціль).

2. Студенти повинні за 5 хвилин підібра-
ти підшипники кочення для валациліндрич-
ного косозубого редуктора із зазначеного 
стандартного ряду (психомоторна ціль).

3. Студенти повинні приділити особли-
ву увагу історичним аспектам створення 
теорії розрахунків (емоційно-ціннісна).

Освітні цілі формують необхідні рівні 
знань, умінь і навичок, яких досягає сту-
дент після закінчення заняття, модуля, дис-
ципліни чи циклу дисциплін.

Вони містять:
– чітке визначення знань, умінь і навичок 

студентів;
– внесок у реалізацію суміжних проміж-

них цілей;
– розробку методичного забезпечення 

навчальної діяльності;
– систему контролю для вимірювання ре-

зультатів діяльності в освітньому процесі;
– розробку дидактичних матеріалів про 

вихідну ситуацію та наступну навчальну ді-
яльність.

Формулювання цілі враховує:
– аспекти поведінки того, хто навчається;
– аспекти змісту;
– попередні умови;
– стандарти з допусками, відповідно до 

яких будуть реалізовуватися цілі.
За результатами науково-педагогічних 

досліджень виявилося, що не досить чіт-
ко окреслюються складні зв’язки від фор-
мулювання цілей навчання до виявлення 
ступеня їх реалізації. Зауважимо, що зміст 
контролюючих дидактичних матеріалів не 
спирається достатньою мірою на цілі нав-
чання та вимоги до їхніх результатів.

Вимоги до рівня професійної підготовки 
майбутніх фахівців відображають специфі-
ку спеціальності та визначають необхідний 
об’єм професійних і суспільних завдань, які 
випускники навчальних закладів мають ви-
рішувати у виробничій діяльності. У процесі 
навчання викладачі повинні трансформува-
ти встановлені завдання в цілі педагогіч-
ного рівня. Визначення та формулювання, 
класифікація та систематизація цілей нав-
чання у вигляді ієрархічної системи завдань 
і питань є одним із найбільш відповідальних 
і складних завдань викладача. Чітко сфор-
мульовані та систематизовані цілі навчання 
служать спрямовуючим фактором для по-
дальшої діяльності викладача, а також для 
розроблення та вдосконалення інших ком-
понентів процесу професійної підготовки.

Тому виникає необхідність розроблення 
такої системи цілей навчання, яка, зважа-
ючи на досвід навчання технічних дисци-
плін у вищих закладах освіти, визначається 
потребами суспільства в сучасних умовах 
і являє собою максимальне відображення 
цих потреб. Питання є актуальним також у 
зв’язку з тим, що сформульовані цілі нав-
чання в пояснювальній записці до типових 
навчальних програм з окремих дисціплін 
виражені в загальному вигляді та потребу-
ють оновлення, уточнення для забезпечен-
ня можливості здійснення ефективної про-
фесійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Система цілей навчання має відобража-
ти значимість і місце технічних дисциплін 
у загальному комплексі дисциплін навчаль-
ного закладу, а також особливості та об’єм 
змісту навчального матеріалу, стан і пер-
спективи розвитку технічних наук. Вона 
повинна враховувати специфіку вивчення 
дисциплін і реальні можливості навчаль-
но-виховного процесу.

Отже, наше завдання спрямоване на 
розроблення продуктивних підходів до 
формування цілей навчання технічних дис-
циплін у світлі нових вимог, поставлених 
суспільством перед вищими навчальними 
закладами в умовах переходу на ринкові 
відносини.

У контексті вищезазначеного доречно 
підкреслити, що для проектування цілей 
навчання технічних дисциплін потрібно ви-
вчити зміст усіх завдань цієї спеціальності, 
пов’язаних з їхнім змістом, і визначити роль 
і місце кожного завдання в системі профе-
сійної підготовки майбутніх спеціалістів у 
вищих навчальних закладах.

Під час розроблення цілей навчання тех-
нічних дисциплін важливо врахувати вимоги 
кваліфікаційної характеристики спеціаліс-
та, а також міжпредметні зв’язки з іншими 
навчальними дисциплінами.

Кожне завдання спеціальності розбива-
ється на складові прості частини, дії. Під 
дією розуміємо цілеспрямоване перетво-
рення реальних або умовних об’єктів на 
основі знань про них.

Виділені дії впорядковуються з метою 
виявлення ознак подібності або розхо-
дження між ними, і їх зараховують до від-
повідного виду діяльності – виробничого, 
емоційно-естетичного чи соціального.

Компонентами емоційно-естетичної ді-
яльності можна назвати пізнавальний, цін-
нісно-орієнтаційний та емоційно-чуттєвий. 
До виробничої діяльності варто зараху-
вати таке: проектування деталей машин і 
механізмів, пов’язаних із технологічними 
операціями виробництва й обслуговуван-
ня різних машин і механізмів; розроблення 
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технологічних процесів на виготовлення й 
обслуговування деталей та вузлів машин 
і механізмів; дослідно-конструкторська та 
планово-економічна діяльності. До скла-
ду соціальної діяльності варто зарахувати 
ігрову, організаційно-управлінську, сус-
пільно-політичну.

На основі діяльнісного підходу кожна ви-
ділена дія класифікується на ряд більш про-
стих, для яких визначаються цілі навчання. 
Розроблення системи конкретних цілей із 
дисциплін полягає в перенесенні кожної дії 
на мову вмінь. Чітке формулювання вмінь 
(наприклад, уміти визначати, оцінювати, 
розраховувати, аналізувати, узагальнюва-
ти, моделювати, організовувати, контролю-
вати, розробляти, вирішувати, досліджува-
ти тощо) становить цілі навчання технічних 
дисциплін.

Цілі навчання відображають діяльність 
студентів, яку викладач не може безпосе-
редньо спостерігати. Можливість точної 
перевірки досягнення цілей навчання дис-
циплін встановлюється розробленням кон-
трольних еталонних завдань, їх виконанням 
і кількісними чи якісними критеріями успіш-
ності.

Отже, під час формулювання цілей нав-
чання технічних дисциплін викладачу доціль-
но вивчити кваліфікаційну характеристику 
відповідного профілю, проаналізувати на-
вчальний план спеціальності, виявити вза-
ємозв’язки циклу технічних дисциплін із 
базовими та спеціальними дисциплінами, 
врахувати характер професійної діяльно-
сті майбутнього фахівця і коло виробничих 
завдань, які йому доведеться вирішувати. 
Унаслідок цього викладач формулює комп-
лексну дидактичну ціль вивчення техніч-
них дисциплін за модульною технологією; 
при цьому необхідно визначити проблемні 
завдання виробничої діяльності майбутньо-
го спеціаліста в загальній постановці, а та-
кож спланувати загальні напрями процесу 
навчання.

Комплексною дидактичною ціллю проце-
су професійної підготовки майбутніх спеці-
алістів під час вивчення технічних дисци-
плін в узагальненому вигляді (перший етап 
проектування таксономії цілей навчання за 
модульною технологією) є формування го-
товності майбутніх спеціалістів до профе-
сійної діяльності в галузі сучасного вироб-
ництва.

Варто звернути увагу на те, що для її до-
сягнення необхідно навчити студентів оп-
рацьовувати науково-технічну та методичну 
літературу; забезпечити знання студентами 
науково-технічної лексики, термінології та 
символіки, а також наукових фактів, зако-
нів, теорій, принципів і прийомів навчальної 

діяльності; навчити самостійно оволодівати 
новими ідеями; забезпечити вміння аналі-
зувати, узагальнювати, систематизувати, 
створювати моделі, прогнозувати резуль-
тати, складати й актуалізувати плани ді-
яльності; забезпечити продуктивний рівень 
знань і вмінь із метою усвідомлення функ-
ціональних зв’язків між елементами техніч-
ного обладнання для участі у складанні та 
вирішенні технічних завдань із проектуван-
ня, розрахунку та конструювання деталей 
машин і механізмів; підготувати студентів 
до вивчення дисциплін, в рамках яких за-
стосовується зміст навчання технічних дис-
циплін; забезпечити студентів системою 
наукових знань про перспективи розвитку 
науки, основи головних напрямів науко-
во-технічного прогресу, нових галузей тех-
ніки, технології, що виникли на базі сучас-
них досягнень науки та техніки; розвивати 
творчий досвід самостійної постановки 
досліджень і готовності до пошуку нових 
проблем; навчити прийомам пізнавальної 
діяльності для ровитку продуктивного мис-
лення; створити можливості для розуміння 
особливостей застосування предметної 
бази у виробничих процесах сучасного ви-
робництва.

На другому етапі проектування цілей 
навчання за модульною технологією викла-
дач розробляє цілі навчальних модулів – ін-
тегруючі дидактичні цілі модулів. На основі 
типової навчальної програми з урахуван-
ням комплексної дидактичної цілі навчання 
технічних дисциплін окреслюються завдан-
ня, які повинен вирішувати майбутній спе-
ціаліст.

Наприклад, сформулюємо інтегруючі ди-
дактичні цілі модуля «Основні поняття та 
аксіоми статики» (теоретична механіка):

– навчити студентів розрізняти в будь-
якій механічній дії деталей і механізмів рух 
системи твердих тіл;

– навчити складати вектори системи сил 
графічно й аналітично;

– навчити визначати напрями реакцій 
для різних видів зв’язків;

– навчити знаходити рівнодіючу систему 
збіжних сил, розміщених у площині чи про-
сторі (графічно й аналітично);

– навчити будувати силовий многокутник 
і складати рівняння рівноваги для плоскої 
системи збіжних сил.

Зрозуміло, що в модулі входять великі 
блоки навчального матеріалу. Тому кожну 
інтегруючу дидактичну ціль модуля діли-
мо на часткові та на їхній основі виділяємо 
навчальні елементи. Кожній частковій ди-
дактичній цілі відповідає один навчальний 
елемент. Отже, інтегруюча дидактична ціль 
модуля повинна бути перетворена викла-



128 Педагогічні науки

Випуск LXXХV. 2018

дачем у систему конкретних навчальних за-
вдань і питань, вирішення та відповіді на які 
повинні показати рівень оволодіння кожним 
студентом необхідними знаннями, вміння-
ми та навичками [8].

Система типових завдань, питань, про-
блем, що відображена в часткових дидактич-
них цілях, стає для викладача керівництвом 
для складання всіх наступних дидактичних 
матеріалів і визначає вибір форм, методів і 
засобів навчання, логіку і зміст навчального 
матеріалу. Приведемо приклад часткових 
дидактичних цілей інтегруючої дидактичної 
цілі модуля: «Навчити студентів складати рів-
няння рівноваги для системи збіжних сил»:

– навчити студентів знаходити проекцію 
сили на вісь та визначати знак проекції;

– ознайомити студентів із правилами ра-
ціонального вибору напрямів осей коорди-
нат під час складання рівнянь проекцій;

– навчити застосовувати математичний 
апарат під час складання та розв’язування 
рівнянь рівноваги;

– формувати виробничі вміння та нави-
чки під час розв’язування задач продуктив-
но-технічного змісту з теми «Система збіж-
них сил»;

– навчити студентів аналізувати та уза-
гальнювати отриманий результат.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Узагальнюючи вищезазначене, можна 
дійти висновку, що головним принципом 
модульного навчання є поєднання комп-
лексних, інтегруючих і часткових дидак-
тичних цілей, вирішення яких забезпечує 
досягнення дидактичних цілей конкретного 
модуля. Вирішення сукупності інтегруючих 
дидактичних цілей усіх модулів забезпечує 
досягнення комплексної дидактичної цілі 
навчання технічних дисциплін. Усі цілі по-
винні бути поставлені діагностично, сфор-
мульовані через результати навчання та ві-
дображені в навчальних діях студентів, які 
викладач може контролювати.

У контексті означеної проблеми проаналі-
зовано продуктивний підхід до проблеми ці-
леутворення під час вивчення технічних дис-
циплін у вищих навчальних закладах. Однак 
найкращі цілі можуть залишитися нездійсне-
ними, якщо студент не знає, як досягти їхніх 
кінцевих результатів. Тому для ефективної на-
вчально-виховної діяльності доцільно забез-
печити чітку організацію роботи зі студентами, 
постійний контроль та прагнути досягнення 
запланованих результатів у процесі профе-
сійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у розробленні матеріалів щодо пошуку 
найбільш ефективних підходів до проблеми 
цілеутворення під час вивчення навчальних 
дисциплін у вищій школі, орієнтуючись на 
вимоги сучасного ринку праці, досягнення 
педагогічних наук і принципів Болонської де-
кларації, що забезпечить якість професійної 
підготовки майбутніх фахівців.
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Манжос Е.О., к. пед. н.,
старший викладач кафедри української та іноземних мов

Вінницький національний аграрний університет

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх 
фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу. З’ясовано, що основною умовою про-
цесу формування комунікативної культури майбутнього фахівця є навчання на основі ігрових ситуацій, 
що зумовлюють мотиваційний вибух, різке підвищення інтересу до предмета.

Ключові слова: ігрові ситуації, комунікативна культура, комунікативна культура майбутнього 
фахівця, мотивація, спілкування, умова.

В статье рассмотрены психолого-педагогические условия формирования коммуникативной культу-
ры будущих специалистов аграрной отрасли в условиях учебно-воспитательного процесса. Выяснено, 
что основным условием процесса формирования коммуникативной культуры будущего специалиста 
является обучение на основе игровых ситуаций, обусловливающих мотивационный взрыв, резкое по-
вышение интереса к предмету.

Ключевые слова: игровые ситуации, коммуникативная культура, коммуникативная культура буду-
щего специалиста, мотивация, общение, условие.

Manzhos E.O. PROCESS OF COMMUNICATIVE CULTURE FORMATION OF FUTURE AGRARIAN 
SPECIALISTS IN THE CONDITION OF EDUCATIONAL PROCESS

The article deals with the psychological and pedagogical conditions of communicative culture forming of 
future agrarian specialists during the educational process. It is stated that the main condition of the process of 
communicative culture forming of the future specialist is training on the basis of game situations, which deter-
mine the motivational explosion, a sharp increase of interest in the study of the subject.

The problems of communicative culture formation of future specialists have always been the focus of peda-
gogy and studied in various aspects (culture of communication, behavior, interpersonal relations, speech culture, 
etc.). The development of technology, its connection with social, political, economic changes, transformations 
in the system of cultural values, the specificity of communication with its formal and technical aspects have 
actualized new tasks and directions of research in the sphere of communicative culture. The task of pedagogy is 
to develop methods that would make a purposeful impact on the process of forming a person’s communicative 
culture in the educational process, as well as preparing a future specialist for a particular activity.

The organizing of role-playing game situations seem to be optimal for taking into account all the properties, 
features and capabilities of students, since the organization of the process, its conduct and preparation (com-
pilation, selection of games and situations, distribution of roles, etc.) is based on personal and professional 
knowledge of future specialists.

Indicators of the successful formation of a communicative culture in the conditions of creating role-playing 
situations: reduction of egocentric tendencies in behavior and thinking of participants; exacerbation of social 
sensitivity; reduction of normative self-control; fixing the guideline for the perception of new learning informa-
tion; stereotyping; actualization of creative potential; increasing the adequacy of self and mutual evaluations.

Key words: game situations, communicative culture, communicative culture of future specialists, motiva-
tion, communication, condition.

Постановка проблеми. Питання фор-
мування комунікативної культури особисто-
сті завжди були в центрі уваги педагогіки 
й досліджувалися в різних аспектах (куль-
тура спілкування, поведінки, міжособистіс-
них відносин, мовленнєва культура тощо). 
З розвитком техніки у зв’язку із соціаль-
ними, політичними, економічними зміна-
ми, трансформаціями в системі культурних 
цінностей змінювалась специфіка комуні-
кацій у їхньому змістовому, формальному, 
технічному аспектах, що актуалізувало нові 
завдання й напрями дослідження комуні-

кативної культури. Завданням педагогіки 
є розроблення методик, які дали б змогу 
здійснювати цілеспрямований вплив на 
процес формування комунікативної культу-
ри особистості в умовах навчально-вихов-
ного процесу, а також підготовки майбут-
нього фахівця до означеної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У багатьох дослідженнях (W. Bennis,  
H. Blumer, Б. Ломов, H. Shepard та інші 
вчені) основною умовою формування ко-
мунікативної культури особистості зазнача-
ється навчання на основі ігрових ситуацій, 
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що зумовлена, перш за все, мотиваційним 
вибухом, різким підвищенням інтересу до 
предмета.

Проблему мотивації вивчали Б. Ананьєв, 
Л. Божович, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн,  
П. Якобсон та інші дослідники. Вони ствер-
джують, що мотивація – це сукупність 
факторів, механізмів і процесів, які забез-
печують виникнення на рівні психічного ві-
дображення спонукань до життєво необ-
хідних цілей, тобто тих, які спрямовують 
поведінку на задоволення потреб.

Постановка завдання. Метою статті є 
розгляд формування комунікативної куль-
тури майбутніх фахівців аграрної галузі в 
умовах навчально-виховного процесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За «Великим тлумачним словни-
ком сучасної української мови», умова є 
необхідною обставиною, передумовою, яка 
робить можливим здійснення чого-небудь.

У «Філософській енциклопедії» умова – 
це «сукупність об’єктів (мовлень, процесів, 
відношень тощо), які необхідні для виник-
нення, існування та зміни цього об’єкта». 
Умови створюють сприятливе середовище 
для ефективного використання факторів 
формування певного особистісного утво-
рення, за яких виникає, виявляється, роз-
вивається та формується це утворення.

Отже, сукупність умов визначається 
специфічними особливостями й тим фе-
номеном, що має бути сформований.  
У визначенні сукупності педагогічних умов 
у нашому випадку ми будемо спиратися 
на специфіку комунікативної культури як 
складного особистісного утворення. У на-
шому дослідженні під педагогічними умо-
вами підготовки майбутніх фахівців аграр-
ної галузі до формування комунікативної 
культури будемо мати на увазі сукупність 
початкових передумов, які забезпечують 
результативність діяльності щодо вдоско-
налення рис та якостей особистості, які 
виступають показниками цього складного 
особистісного утворення, що стимулюють 
виявлення та розвиток усіх структурних 
компонентів цієї готовності.

На підставі аналізу теоретичних джерел 
із проблеми дослідження ми виділяємо такі 
педагогічні умови підготовки майбутніх фа-
хівців аграрної сфери до формування ко-
мунікативної культури: розвиток мотивації 
майбутніх фахівців до формування кому-
нікативної культури в умовах створення 
ігрових ситуацій, використання рольових 
ігрових ситуацій для набуття практичних 
умінь стосовно формування комунікативної  
культури.

З погляду процесу породження комуні-
кативної взаємодії навчання спілкування, 

під час якого формується комунікативна 
культура, має починатися з приведення в 
дію механізму мотивації.

Отже, справедливою є думка І. Зимньої, 
що прийоми організації, такі як ігрові си-
туації, котрі використовуються в практиці 
комунікативного навчання, безпосередньо 
спрямовані на приведення в дію механізмів 
мотивації.

У розвитку мотивації майбутніх фахівців 
до формування комунікативної культури 
необхідно створити умови для появи вну-
трішніх спонукань (мотивів, цілей, емоцій) 
до розвитку комунікативної культури май-
бутніх фахівців, усвідомлення їх і подаль-
шого саморозвитку мотиваційної сфери.

Дані наукової літератури доводять, що 
особистістю усвідомлюється те, що займає 
в діяльності структурне місце мети, тобто 
те, на що спрямована ця діяльність. Для ор-
ганізації процесу формування комунікатив-
ної культури цей висновок дуже важливий, 
оскільки він свідчить про те, що успіх, ефек-
тивність навчальної діяльності залежать не 
стільки від змісту матеріалу, який сприйма-
ється, скільки від того, яке місце в навчаль-
ній діяльності займає цей зміст. Студент 
має діяти відповідно до певного змісту.

Аналіз досліджень у галузі ігрової діяль-
ності дав змогу окреслити коло питань, що 
становлять психолого-педагогічний аспект 
рольової ігрової ситуації: проблеми моти-
вації майбутнього фахівця до формування 
комунікативної культури в умовах створен-
ня ігрових ситуацій, стан мотиваційно-емо-
ційної сфери під час взаємодії в рольових 
ігрових ситуаціях, комунікативна взаємодія 
в процесі формування комунікативної куль-
тури.

Спираючись на відомі педагогічні дані 
фахівців (А. Леонтьєв, В. Сонін, Н. Яремен-
ко та інші вчені), які займаються цією про-
блемою, ми дійшли висновку, що, як будь-
яка мета, імітована система дій актуально 
усвідомлюється і, отже, опиняється в умо-
вах найбільш сприятливих для її засвоєння. 
Необхідні для успішного виконання ігрової 
ролі знання, вміння та навички набувають 
для студентів особливого значення та інак-
ше усвідомлюються ними, що свідчить про 
вплив мотиву в процесі створення ролей на 
те, що усвідомлюють гравці, і на те, як вони 
це усвідомлюють.

Однією з головних умов успішного нав-
чання спілкуванню є мовленнєва та піз-
навальна активність, поєднання цих видів 
діяльності забезпечує розвиток, джерела 
якого лежать в спонукально-мотиваційній 
сфері діяльності [4, с. 66–72].

Умови, що створюються в рольових ігро-
вих ситуаціях, виконують роль зовнішніх 
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стимулів, спроможних «спричинити вну-
трішню мотивацію навчання» [4, с. 141]. Це 
підвищує рівень мотивації, оскільки основ-
на функція мотиву – спонукання до діяльно-
сті в процесі навчання та під час навчання. 
Під час використання рольової ігрової ситу-
ації особлива увага надається спілкуванню 
іноземною мовою, що є основою навчаль-
ною потребою. «Прийняття та розігрування 
ролей, сам процес гри, різні заохочення, 
відсутність невдоволення й осуду, знання 
результатів власної діяльності – усе це не-
наче «живить», підтримує рівень актуаль-
ної потреби навчання» [4, с. 28]. Оскільки 
навчання в умовах рольової ігрової ситуації 
засноване на використовуванні різноманіт-
них ситуацій спілкування, необхідно завж-
ди підтримувати комунікативні навички та 
вміння в стані постійної готовності до за-
стосування.

Надзвичайно важливо, що процес пі-
знання в рольовій ігровій ситуації здійсню-
ється через дію, а дія, як відомо, є кращою 
формою пізнання. За даними психології, 
у пам’яті людини залишається приблизно 
10 % з того, що вона чує, 50 % з того, що 
бачить, 90 % з того, що робить. Однією 
з основних рушійних сил процесу пізнан-
ня в рольовій ігровій ситуації є внутрішня 
мотивація, що виникає із самої діяльності, 
коли учню подобається комунікативна вза-
ємодія. Оскільки необхідним компонентом 
будь-якого навчання, зокрема іноземної 
мови, на думку науковців (С. Андрушко,  
І. Зимня, А. Леонтьєв), є інтелектуальна ро-
зумова діяльність, то процес навчання спіл-
кування має бути максимально творчим. 
Наш досвід засвідчує, що у рольовій ігровій 
ситуації внесення в навчальну діяльність 
елементів інтелектуальної діяльності дося-
гається шляхом підключення мовленнєвих 
навичок до ігрової діяльності. Оскільки ін-
телектуальна діяльність пов’язана з орієн-
туванням, створенням плану поведінки та 
находженням засобів вирішення завдання, 
а інтелектуальний акт передбачає вибір із 
декількох можливих способів поведінки, то 
в рольовій ігровій ситуації навчальна діяль-
ність представлена у вигляді системи вза-
ємозв’язаних проблем, що виступають у 
вигляді ланцюжка розумових і комунікатив-
них завдань, які поступово ускладнюються, 
стимулюючи творчу діяльність.

Процес комунікативної діяльності тісно 
пов’язаний із розумовою діяльністю. Як 
уважають дослідники, комунікативне умін-
ня пов’язане, перш за все, з функцією, яка 
полягає в тому, щоб здійснювати управлін-
ня комунікативною діяльністю. Отже, нами 
зроблено висновок, що метою формування 
комунікативної культури майбутніх фахівців 

є розвиток комунікативного вміння в умовах 
вирішення мовленнєво-розумових завдань 
спілкування. Характер мовленнєво-розумо-
вих завдань такий, що потребує мовлен-
нєвого вчинку мовця, розумова діяльність 
якого спрямована на його здійснення.

Необхідно зазначити, що високий рі-
вень мотивації забезпечується постійною 
новизною мовленнєвих ситуацій, оскільки 
новизна є необхідною умовою формуван-
ня комунікативної культури. Новизна в ро-
льовій ігровій ситуації створюється шляхом 
варіювання комунікативного завдання, по-
дії, що змінює взаємостосунки співрозмов-
ників, кількісного складу співрозмовників, 
характеристики учасників спілкування, по-
становки проблеми. Надання завжди но-
вих завдань, виконуючи які, мовець має 
враховувати нові поєднання компонентів 
ситуації, що дає змогу сформувати готов-
ність мовця до будь-якої нової ситуації.  
З погляду тих вимог, які пред’являються до 
стимулів, що мають активувати мовленнє-
во-розумову діяльність, правильно створе-
на та організована рольова ігрова ситуація 
є новим стимулом за змістом і водночас 
цікавим за формою. Крім того, її викори-
стання викликає позитивні емоції. Завдяки 
присутності елементів проблемності ігрова 
ситуація відповідає інтелектуальним та ес-
тетичним запитам.

Мотивація, як відомо, залежить від умов 
організації діяльності, що спонукає процес 
набуття знань, навичок, умінь. Тому право-
мірно стверджувати, що в процесі форму-
вання комунікативної культури в умовах ро-
льової ігрової ситуації, роблячи цей процес 
психологічно цікавим, можна впливати на 
рівень мотивації. У разі успіху, досягнення 
поставлених у процесі гри цілей студенту 
стає цікавим процес мовлення, а отже, сам 
процес навчання.

Суб’єктивно-пізнавальний інтерес зна-
ходить відображення в ставленні до пред-
мета, в активному, самостійному пошуку 
вирішення поставленої проблеми, напо-
легливому подоланні труднощів, що вини-
кають у процесі оволодіння навичками та 
вміннями і в процесі їхнього застосування. 
Створення рольових ігрових ситуацій за-
безпечує виникнення інтересу різних рів-
нів, а саме: ситуативного як відповідь на 
емоційну ситуацію рольової гри; відносно 
стійкого, що потребує зовнішньої стимуля-
ції, яка йде від організації рольової гри; до-
сить стійкого, в якому переважає внутрішня 
мотивація, потреба в пізнанні [7, с. 98].

Л. Буєва, Н. Вітт, Д. Ельконін та А. Леон-
тьєв стверджують, що рольова ігрова си-
туація сприяє розвитку ситуативного, епі-
зодичного інтересу, позитивно впливає на 
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формування стійкого інтересу, адже засво-
юється, насамперед, особливо міцно те, 
що викликає в людини певне відношення, 
пов’язане з особливостями її діяльності. 
«Коли людина реально зацікавлена в пред-
меті, вона сповнена пристрасного бажання 
вивчати його» [5, с. 23].

Особистість не може бути розвинена 
достатньою мірою без розвитку творчих 
сил, що вимагають комплексу думки, уяви, 
вольових зусиль у подоланні труднощів, 
чого не може забезпечити тільки інтелек-
туалізація навчання [6, с. 20]. Ефективною 
умовою здійснення індивідуального підхо-
ду до формування комунікативної культу-
ри майбутніх фахівців є метод формування 
пізнавального інтересу. Ю. Бабанський на-
зиває цей метод методом створення пози-
тивних емоцій щодо навчальної діяльності  
[1, с. 196]. Відомо, що позитивні емоції, 
підвищуючи сприйнятливість аналізаторів 
і збудливість нервових центрів у корі го-
ловного мозку, здійснюють благотворний 
вплив на засвоєння будь-якого предмета.

Як відомо, гра є діяльністю, що відпові-
дає потребі в самій діяльності незалежно 
від її результату. С. Рубінштейн виділяє 
основну особливість гри: мотиви ігрової ді-
яльності полягають в самому процесі гри, 
а також в різних емоційних станах, що су-
проводжують цей процес. Треба підкрес-
лити, що гра будується на безпосередніх 
спонуканнях, викликається відповідними 
інтересами та потребами. У грі позитивні 
емоції виникають природно як вияв потре-
би до комунікативної взаємодії. Спираю-
чись на думку науковців (Н. Вітт, Б. Ломов, 
С. Рубінштейн), нами зроблено висновок, 
що гра виявляється в реалізації її основних 
одиниць: ролі, ігрових дій та ігрової уяв-
ної ситуації. Створення гри додає кому-
нікативному навчанню рефлексивного, а 
отже, результативнішого характеру. У грі як 
рефлексивній діяльності студент виконує 
одночасно дві функції: управляючу та вико-
навчу. За допомогою гри створюються умо-
ви, коли людина виступає для самого себе 
і як об’єкт управління («я – виконавець», дії 
якого необхідно відображати, контролюва-
ти й організовувати), і як суб’єкт управлін-
ня» [2, с. 21].

Отже, необхідно організовувати на-
вчальний процес так, щоб виникли мотиви, 
які спонукають ігрову діяльність, полягають 
у прагненні до самоствердження, необхід-
ності одержати визнання в групі, спонука-
ють учнів до активних дій, зосередженості, 
напруги пам’яті в процесі гри, викликають 
прилив сил, коли будь-яка робота викону-
ється легко [6, с. 34]. Фахівці, які займа-
ються питаннями застосування гри в на-

вчальному процесі, виділяють обов’язкову 
характерну рису всіх ігор – особливий емо-
ційний стан, на фоні й за участю якого вони 
створюються. На наш погляд, цей стан є 
очікуванням або самим процесом задово-
лення від фізичної, розумової або соціаль-
ної активності, що виявляється у вільній 
творчій атмосфері умовності, ігрової дис-
ципліни, гумору або змагання.

Варто підкреслити, що у процесі навчан-
ня спілкування втрата мотивації, викликана 
складністю самого процесу навчання, може 
призвести (наприклад, під час невдалої 
спроби здійснити спілкування) до зникнен-
ня інтересу до комунікативної взаємодії та 
предмета, що вивчається. Умови рольової 
ігрової ситуації дають змогу створити на 
заняттях таку обстановку, за якої виникає 
адекватне ставлення до цієї ситуації, що 
полегшує пошук правильного рішення.

У рольовій ігровій ситуації в цьому плані 
великі можливості: створення шляхом ре-
алізації основних одиниць рольової ігрової 
ситуації: ролей, ігрових дій, спираючись при 
цьому на таку особливість ігрової ситуації, 
як її яскраво виражений ідеаторний харак-
тер, тобто здатність створювати події, які 
реально ще не наступили, проте виникли у 
зв’язку з уявленнями про пережиті або уявні 
ситуації [6, с. 17]. Оскільки рольові ігрові си-
туації є мікромоделлю соціальних відносин, 
що сприяє формуванню співробітництва, 
партнерства, в ній з’являється така важлива 
особливість, як здатність до узагальнення 
та комунікації: «У людини є не тільки інди-
відуальний досвід, але й досвід, засвоєний 
в процесах комунікації, який формується 
внаслідок переживань, що виникають у спіл-
куванні з іншими людьми» [6, с. 17–37].

Варто зазначити, що ігрова діяльність 
активізує увагу, пам’ять, мислення, допо-
магає під час навчання впливати на форму-
вання вмінь і навичок – від найелементар-
ніших до найскладніших. Емоційний стан 
завжди пов’язаний із переживанням хвилю-
вання, відгуку, радості, здивування. Саме 
тому увага, запам’ятовування, осмислення 
збагачуються й активізуються глибокими 
внутрішніми переживаннями особистості, 
що роблять навчальний процес інтенсив-
ним і результативним. Наприклад, додат-
кове забарвлення навчального матеріалу 
та спосіб його презентації тісно пов’язані 
з особливостями уваги: чим воно яскраві-
ше, тим гостріша увага учнів. Оскільки, на 
думку науковців, «за увагою завжди стоять 
інтереси та потреби, установки й спрямо-
ваність особистості до навчальної діяль-
ності» [8; 9; 10], увага в процесі навчання 
активізується в умовах цілеспрямованої  
діяльності, що характеризується вмотиво-
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ваністю та наявністю пізнавального інтере-
су до комунікативної взаємодії.

Такі чинники рольової ігрової ситуації, 
як новизна, цікавість, інтерес, дають змогу 
майбутньому фахівцю аграрної галузі акти-
візувати та підтримувати мимовільну увагу 
під час навчального спілкування, сприяю-
чи таким способом активізації примусової 
уваги. Не відриваючи й не протиставляючи 
зовнішньо ці два види уваги, в навчальному 
процесі, зважаючи на складність виклику 
та формування примусової уваги, необхід-
но використовувати такі види діяльності в 
процесі комунікації, які здатні легко викли-
кати безпосередній інтерес і привернути 
мимовільну увагу через ту привабливість, 
яку становить їхній результат. У рольовій 
ігровій ситуації майбутні фахівці зосере-
джуються на вирішенні запропонованих за-
вдань, а зосередженість є головною харак-
теристикою уваги.

Умови рольової ігрової ситуації здають-
ся нам оптимальними для врахування всіх 
властивостей, особливостей і можливо-
стей студентів, оскільки сама організація 
процесу, її проведення та підготовка (скла-
дання, підбір ігор і ситуацій, розподіл ро-
лей та інше) спирається на особистісні та 
професійні знання.

Наведемо такі показники успішного фор-
мування комунікативної культури в умо-
вах створення рольових ігрових ситуацій у 
навчанні: зниження егоцентричних тенден-
цій у поведінці й мисленні учасників, заго-
стрення соціальної чутливості, зниження 
нормативного самоконтролю, закріплення 
настанови на сприйняття нової навчальної 
інформації, зниження несприйняття пози-
ції іншого, зняття стереотипів, актуалізація 
творчого потенціалу, підвищення адекват-
ності само- і взаємооцінок.

У рольовій грі формуються такі взаєми-
ни, що сприяють організації навчального 
співробітництва, насичують міжрольове 
спілкування морально-психологічним зміс-
том, налаштовують на спільне вирішення 
виникаючих у процесі гри проблем.

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, на підставі вищесказаного можна 
зробити висновок, що основною умовою 
процесу формування комунікативної куль-
тури майбутнього фахівця аграрної галузі 
в умовах навчально-виховного процесу є 
навчання на основі ігрових ситуацій, що зу-
мовлюють мотиваційний вибух, різке підви-
щення інтересу до предмета.
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Стаття розкриває актуальність упровадження комунікативно-когнітивного підходу у навчанні про-
фесійно спрямованого спілкування майбутніх програмістів і наводить теоретичні передумови засто-
сування цього підходу. Дотримання положень цього підходу дасть можливість забезпечити високий 
рівень ефективності навчання англомовного говоріння в технічних закладах вищої освіти.

Ключові слова: комунікативно-когнітивний підхід, професійно спрямоване спілкування, англомовне 
говоріння.

Статья раскрывает актуальность внедрения коммуникативно-когнитивного похода в обучение про-
фессионально направленному общению будущих программистов и приводит теоретические предпо-
сылки применения этого похода. Соблюдение положений этого похода позволит обеспечить высокий 
уровень эффективности обучения англоязычному говорению в технических университетах.
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Nazarenko I.M. COMMUNICATIVE COGNITIVE APPROACH TO TEACHING PROFESSIONALLY 
ORIENTED ENGLISH SPEAKING TO FUTURE PROGRAMMERS

The article is aimed at the analysis of implementation of communicative cognitive approach to teaching 
English as a foreign language to future programmers. The article deals with theoretical basis for using commu-
nicative approach and draws specific attention to specific aspects of applying cognitive approach to teaching 
English speaking to students of technical universities. Main postulates of communicative approach such as: 
authenticity of learning materials, real-life professional situations and the activity of students as subjects of 
the learning process have to be the ground for English language teaching and learning within communicative 
approach. Together with this, theoretical studies of peculiarities of speaking as a king of speech activity give 
arguments to state that speaking is a complex analytical activity, which involves cognition as its inseparable 
part. The practice of teaching English to future programmers show that different students show different results 
within the same environmental learning circumstances, which give us reasons to state that cognitive aspects 
should not be underestimated while teaching English to students of technical universities. Such postulates as 
forming language awareness, analyzing students’ cognitive styles and systematic applying of appropriate strat-
egies prove to be effective way of the raise of English speaking results. Organizing the learning process with 
compliance to the postulates of communicative cognitive approach will allow reaching high level of effective-
ness in teaching English speaking at technical universities.

Key words: communicative cognitive approach, professionally oriented communication, English language 
speaking.

Постановка проблеми. Необхідність 
володіння іноземною мовою (зокрема, анг-
лійською) сучасними фахівцями продик-
тована існуючими сьогодні тенденціями в 
освіті, а саме – процесами інтернаціона-
лізації освіти, вимогами міжнародної ака-
демічної мобільності тощо. Сучасний фахі-
вець – це людина, яка спроможна швидко 
реагувати на реалії сьогодення, відстежу-
вати потреби суспільства на продукт влас-
ної діяльності та здійснювати креативний 
пошук вирішення професійних завдань. 
У цих умовах володіння англійською мо-
вою як засобом спілкування, поширеним в 
усьому світі, є надзвичайно важливим. Во-
лодіння ж англійською мовою фахівцями з 
програмування є невід’ємною частиною та 

передумовою їх професійного становлен-
ня. Якщо ж опрацювання англомовного ма-
теріалу в письмовому вигляді здійснюється 
фахівцями цієї спеціальності без особли-
вих труднощів (про що свідчать результати 
опитувань програмістів і викладачів англій-
ської мови професійного спрямування), то 
володіння англомовним говорінням на про-
фесійну тематику як одним із найскладні-
ших видів мовленнєвої діяльності зазвичай 
становлять для них неабиякі труднощі.

У цьому контексті зростає потреба в 
перегляді існуючих способів збільшення 
ефективності навчання студентів технічних 
закладів освіти, оскільки зазвичай саме 
технічні спеціальності відчувають брак ака-
демічного часу на вивчення іноземної мови. 
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Тому сьогодні вектор пошуку ефективних 
шляхів засвоєння англомовного матеріа-
лу в умовах обмеженого часу зміщується 
в бік використання певних психологічних, 
загальнопедагогічних і методичних прийо-
мів, які дають змогу збільшити засвоєння 
навчального матеріалу завдяки максималь-
ному залученню мисленнєвого потенціалу 
студентів, використанню їхніх когнітивних 
особливостей на користь засвоєння на-
вчального матеріалу, що опрацьовується. 
Така ситуація зумовила появу когнітив-
но-комунікативного підходу до навчання 
англомовного спілкування, розгляд якого є 
предметом статті. Вищезазначені дані свід-
чать про актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблеми когнітивно-
го й комунікативного підходів до навчання 
мови займалися такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як Т. Балихіна, Г. Барабано-
ва, В. Бєлянін, І. Бім, І. Зимня, І. Ігнатова,  
С. Ніколаєва, Я. Проскуркіна, Т. Самосен-
кова, Ю. Ситнов, С. Шатілов, А. Щепілова,  
A. Chamot, A. Johns, W.M. Rivers та інші вчені.

Базу досліджень когнітивно-комуніка-
тивного підходу становлять дані психоло-
гії та когнітивної лінгвістики. Зокрема, до-
слідженням проблеми когнітивних стилів у 
психологічному аспекті займалася М. Хо-
лодна. Автор наголошує на тому, що про-
блема когнітивних стилів співвідноситься 
із зародженням і розвитком нової струк-
турно-інтегративної методологічної пара-
дигми в психології, що базується на ана-
лізі особливостей структурної організації 
індивідуального ментального досвіду. Цей 
підхід дає змогу розглядати стильові яко-
сті як вияв сформованості метакогнітивно-
го ментального досвіду студента, а отже, 
дослідник визначає когнітивні стилі як ме-
такогнітивні здібності, що відповідають за 
саморегуляцію інтелектуальної діяльності 
особистості [16, с. 358]. Когнітивний під-
хід у своїх роботах розвиває С. Шатілов. 
Він запропонував комунікативно-когнітив-
ну та культурно-країнознавчу концепцію 
викладання іноземної мови. Когнітивний 
компонент передбачає усвідомлене засво-
єння студентами культурно-країнознавчих 
відомостей і мовного матеріалу. Автор вва-
жає, що когнітивно-комунікативне навчання 
іноземних мов дає змогу найбільш повно 
реалізувати освітньо-виховний потенціал 
предмета. Варто зазначити, що в роботах 
науковців когнітивний підхід тісно пов’яза-
ний із комунікативним. Попри численні до-
слідження комунікативного та когнітивного 
підходів у навчанні іноземної мови, питання 
практичного використання їхнього потенці-
алу під час навчання професійно спрямова-

ного англомовного спілкування майбутніх 
програмістів не досить розроблене.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз можливостей застосування когні-
тивно-комунікативного підходу в проце-
сі формування професійно спрямованої 
англомовної компетентності в говорінні 
майбутніх програмістів, використання яко-
го здатне значно покращити ефективність 
опанування ними англомовним говорінням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розгляд питання використання 
когнітивно-комунікативного підходу в про-
цесі навчання англомовного говоріння по-
требує розгляду його складників, а саме –  
комунікативного та когнітивного підходів. 
Визначальною рисою комунікативного під-
ходу є те, що процес навчання є моделлю 
процесу комунікації. Навчання англомовно-
го говоріння майбутніх програмістів з ура-
хуванням комунікативного підходу перед-
бачає навчання студентів спілкування на 
професійну тематику засобами цієї мови. 
Навчальні комунікативні ситуації спілкуван-
ня є максимально наближеними до реаль-
них ситуацій, з якими стикаються фахівці 
цього профілю, а отже, спілкування набуває 
вмотивованого характеру. Унаслідок нав-
чання за комунікативним підходом студент 
має оволодіти комунікативною компетент-
ністю, яка є поєднанням знання та вміння 
використовувати її залежно від ситуації.

Сутність комунікативного підходу до 
навчання іноземної мови майбутніх про-
грамістів має практичну спрямованість і 
передбачає формування комунікативно 
компетентної особистості, здатної вільно й 
легко висловлюватися в усній формі з про-
фесійних питань, виявляти високий рівень 
мовної культури, дбати про якість власного 
мовлення. Комунікативний підхід створює 
умови для свідомої мовленнєвої діяльно-
сті студентів-програмістів в умовах профе-
сійної комунікативно-мовленнєвої ситуації 
спілкування. Під комунікативно-мовленнє-
вою ситуацією спілкування, за В. Скалкіним, 
ми розуміємо динамічну систему взаємоді-
ючих конкретних факторів об’єктивного та 
суб’єктивного планів, які залучають людину 
до мовленнєвого спілкування [11, с. 101]. 
Водночас професійно спрямована усна 
англомовна комунікативна компетентність 
студентів базується на знаннях, навичках 
і вміннях діяти як вторинна мовна особи-
стість у професійній сфері та вирішувати 
професійні завдання в процесі спілкування.

У методиці навчання майбутніх програ-
містів професійно спрямованого англомов-
ного спілкування за комунікативним підхо-
дом необхідно зважати на такі параметри, 
виділені Ю. Пасовим, а саме:
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– діяльнісний характер мовної поведінки 
осіб, які спілкуються;

– предметність процесу комунікації, яка 
повинна бути змодельована обмеженим, 
але точним набором предметів обговорен-
ня (у рамках проблеми);

– ситуації спілкування, що моделюються 
як найбільш типові варіанти взаємин осіб, 
які спілкуються;

– мовні засоби, що забезпечують про-
цес спілкування та навчання в цих ситуаціях 
(їх наявність та організація). Отже, під час 
розроблення вправ для навчання говорін-
ня майбутніх програмістів потрібно брати 
до уваги такі риси процесу спілкування, як 
діяльнісний характер, цілеспрямованість 
і вмотивованість, ситуативна співвіднесе-
ність, предметність, змістовність.

Розроблення навчальних матеріалів для 
методики формування професійно спря-
мованої англомовної компетентності в го-
ворінні майбутніх програмістів за комуніка-
тивним підходом неможливе без виділення 
сфер, ситуацій і тем спілкування, з якими 
стикаються програмісти в реальному жит-
ті, а також виділення комунікативних цілей 
і намірів мовців, визначення мовленнєвих 
умінь і вправ для їх розвитку [11, с. 100]. 
Під час навчання повинні реалізовуватись 
такі принципи комунікативного підходу: ко-
мунікативність, ситуативність, функціональ-
ність, автентичність та інші.

Виникнення когнітивного підходу до нав-
чання (англ. cognition – знання, пізнання) 
певною мірою пов’язане з пошуком альтер-
нативи прямому підходу, основним посту-
латом якого є інтуїтивне оволодіння мовою. 
На противагу прямому підходу, когнітивний 
підхід передбачає розвиток усвідомленого 
ставлення до навчання, розуміння студен-
тами одиниць мови та формування здат-
ності пояснювати вибір певних одиниць 
у процесі спілкування [1, с. 53]. Когнітив-
ний підхід (у США та Канаді цей підхід має 
назву CALLA (Cognitive Academic Language 
Learning Approach)) ставить основним прин-
ципом навчання принцип свідомості у про-
цесі оволодіння іншомовними навичками 
й уміннями, зокрема й говоріння. Його за-
стосування має на меті не передачу лінгві-
стичних знань, а опанування тим чи іншим 
мовним явищем, спираючись на розумові 
процеси, які лежать в основі розуміння та 
використання цього явища у мовленні.

Впровадження та розвиток комунікатив-
ного підходу до навчання іноземної мови, 
орієнтованого на потреби студентів у спіл-
куванні англійською мовою й практичне 
оволодіння вміннями здійснювати іншомов-
не спілкування, значно збагатили методику 
навчання. На ряду з цим дещо зменшила-

ся увага до когнітивного боку діяльності в 
цьому процесі Мова є засобом спілкування 
й водночас інструментом пізнання. У сло-
ві ми формулюємо думку, однак, за Л. Ви-
готським, ми її формуємо в слові (цит. за 
Т. Баташевою) [2, с. 5]. Спілкування, що є 
комунікативною діяльністю, базується на 
розумінні та на свідомій передачі думок, а 
отже, обов’язково передбачає узагальнен-
ня, що є актом мислення, тобто когнітивної 
діяльності (Л. Виготський, І. Зимня, О. Ле-
онтьєв та інші).

Говоріння є одним із найскладніших 
видів мовленнєвої діяльності. Мовлення 
є однією з найскладніших видів мислен-
нєвої діяльності людини. У моделі мовної 
особистості, за Ю. Карауловим, проходячи 
від нульового (вербально-семантичного) 
до другого (прагматичного) рівнів, особи-
стість проходить через перший (когнітив-
ний) рівень. Саме на цьому рівні відбу-
вається розгортання тексту за темами й 
семантичними полями, а також стиснення 
вихідного тексту до «проблеми». Мова є 
засобом отримання, збереження, оброб-
ки, кодування та трансформації знань. Ро-
боти В. Давидова, М. Жинкіна, І. Зимньої,  
О. Лурії, О. Леонтьєва та інших учених да-
ють змогу стверджувати, що для форму-
вання та розвитку мисленнєвих здібнос-
тей необхідно враховувати індивідуальні 
пізнавальні здібності й акцентувати увагу 
на головних компонентах психічної сфери 
особистості студента під час проектування 
навчального процесу – мисленні, пам’яті, 
увазі, мотивації. Вивчаючи природу психіч-
них процесів, що збільшують ефективність 
інтелектуальної роботи людини, дослідники 
когнітивної психології окрему увагу надава-
ли дослідженню способу організації знань 
у пам’яті людини, зокрема співвідношення 
вербальних та образних компонентів під 
час мислительної та мнемічної діяльності 
[12, с. 34]. Вивчаючи, наприклад, пробле-
му засвоєння лексики під час вивчення іно-
земної мови та досліджуючи її зберігання в 
пам’яті, вчені зазначають, що лексика збе-
рігається в семантичній пам’яті, а її концеп-
ти не залежать від форм тієї чи іншої мови. 
Під час засвоєння слова встановлюють 
внутрішні зв’язки з концептуальною мере-
жею, де вони зберігаються.

Ці дослідження говорять про те, що ког-
нітивний бік процесу навчання професійно 
спрямованого англомовного говоріння сту-
дентів технічних закладів вищої освіти має 
велике значення і залучення його може 
значно покращити оволодіння студентами 
цим видом мовлення. Адже студенти тех-
нічних спеціальностей зазвичай відчувають 
брак аудиторного часу на вивчення інозем-
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ної мови, й у цих умовах актуальним постає 
питання пошуку ефективних шляхів інтен-
сифікації засвоєння навчального матеріалу.

Сукупність індивідуальних особливостей 
сприйняття та психологічних особливос-
тей формує когнітивний стиль студента. За  
М. Холодною, когнітивні стилі – це прита-
манні людині індивідуально своєрідні спосо-
би обробки інформації про навколишню дій-
сність [16, с. 8]. Обізнаність про особливості 
сприйняття не дадуть результату без засто-
сування стратегій. На думку Р. Оксфорд, 
навчальні стратегії – це способи поведінки 
та мислення, які впливають на процес пе-
реробки інформації суб’єктом навчання  
[19, с. 237]. Навчальні стратегії розглядають-
ся як саморегулятивні засоби, спрямовані на 
досягнення та розвиток комунікативних зді-
бностей. Вони передбачають сконцентро-
ваність на окремих аспектах нової інфор-
мації, аналіз і моніторинг інформації під час 
вивчення ІМ, структуризацію та детальне 
опрацювання нової інформації, оцінювання 
досягнень після завершення навчання або як 
спосіб заспокоїти себе, переконання в тому, 
що навчання буде успішним.

До найвагоміших принципів комуніка-
тивно-когнітивного підходу належать такі: 
принцип свідомості, принцип цілісного 
сприйняття інформації, принцип взаємо-
пов’язаного навчання видів мовленнєвої 
діяльності, принцип системності. Варто та-
кож зазначити, що когнітивний підхід реалі-
зується за умови активної участі студента в 
навчальному процесі, студент повинен від-
чувати себе не об’єктом, а суб’єктом нав-
чання, за результати якого він також несе 
відповідальність. Адже, як свідчать дані 
когнітивної психології, сприйняття інфор-
мації спрощується, якщо студент усвідом-
лює, що саме він має засвоїти.

Людина схильна до самоуправління, і 
ефективність досягнення результатів діяль-
ності взагалі та навчання зокрема значною 
мірою залежить від процесу самоуправлін-
ня. Важливість знання цілі зумовлена тим, 
що вона є основою механізму самоуправ-
ління та визначає формування системи 
управління. Завданням навчання є ство-
рення процесу, який би залучав студентів 
до усвідомленого цілепокладання, аналізу 
предмета навчання, творчого пошуку під час 
вирішення певної проблеми або завдання, 
аналізу помилок (рефлексії). Рефлексив-
ність є закономірністю формування духо-
вності та розвитку людини. Рефлексія – це 
набута свідомістю здатність зосередитися 
на самому собі й опанувати себе, як пред-
мет, що має свою специфіку, стійкість і 
специфічне значення – здатність не просто 
пізнавати, а пізнавати самого себе [10].  

П. Тейяр де Шарден зазначав, що істота, 
яка рефлектує, внаслідок зосередження на 
самій собі раптово стає здатною розвива-
тися в новій сфері [17].

В єдності комунікативного та когнітив-
ного складників формується когнітивно-ко-
мунікативний підхід, в арсеналі якого є всі 
потужності для інтенсифікації процесу опа-
нуванням англомовним мовленням. Саме 
тому ми вважаємо, що процес підготовки 
майбутніх інженерів програмного забезпе-
чення до здійснення професійно спрямо-
ваної усної англомовної комунікації буде 
цілісним за умови урахування єдності ко-
мунікативного та когнітивного підходів, а 
отже, на основі комунікативно-когнітивного 
підходу.

У процесі навчання говоріння за ко-
мунікативно-когнітивним підходом необ-
хідно тренувати студентів у використанні 
стратегій, оптимальних для завдання, яке 
вирішується, а також створювати можли-
вість застосування вже набутих знань і 
вмінь. Завдання викладача – забезпечити 
студента автентичними зразками інозем-
ної мови, допомогти їм проаналізувати їх 
і структурувати, запропонувати типи ді-
яльності та стратегії опанування матеріа-
лом, прослідкувати, які стратегії виявились 
найефективнішими під час породження ус-
ного висловлювання. Під час цього необ-
хідно передбачити, як будуть взаємодіяти 
прийоми навчання, які пропонує викладач, 
із можливостями студента в той чи інший 
момент навчання, чи спроможний студент 
класифікувати, узагальнювати, здійснюва-
ти перенос тощо. Необхідно запропонувати 
студенту таку взаємодію, яка б, зважаючи 
на їхні когнітивні особливості, забезпечила 
ефективний перехід до більш досконалої 
стадії формування знань. Тож можна зазна-
чити, що застосування комунікативно-когні-
тивного підходу під час навчання іноземної 
мови сприятиме формуванню критичного 
мислення та рефлексії під час навчальної 
діяльності, сприятиме розвиткові вмінь ви-
діляти логічні зв’язки, відрізняти факти від 
припущень, що значною мірою знадобиться 
їм під час професійно спрямованого спілку-
вання. До того ж це сприятиме усвідомле-
ному ставленню до оволодіння будь-якими 
знаннями та може бути перенесено на інші 
сфери навчання студентів, що сприятиме, 
зокрема, вдосконаленню їхньої професій-
ної компетентності.

Висновки з проведеного дослідження.  
Застосування комунікативно-когнітив-
ного підходу базується на даних ког-
нітивної психології, що передбачає в 
процесі формування англомовної компе-
тентності майбутніх інженерів програмного  
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забезпечення в говорінні спирання на прин-
цип свідомості, урахування різноманітних 
когнітивних стилів, характерних для сту-
дентів різних навчальних груп, і навчальних 
стратегій, якими вони при цьому користу-
ються. Реалізація комунікативно-когнітив-
ного підходу можлива, якщо студент висту-
пає активним учасником процесу навчання. 
Отже, саме когнітивний підхід, доповнюючи 
комунікативний, робить процес навчання 
більш динамічним і надає нового імпульсу 
для поновлення методики як науки загалом. 
Використання комунікативно-когнітивного 
підходу під час навчання професійно спря-
мованого спілкування майбутніх програміс-
тів у поєднанні двох його боків націлене на 
збагачення когнітивних можливостей сту-
дента, підвищення якості його пізнаваль-
ної діяльності, а отже, покликане збільшити 
ефективність мисленнєвих операцій під час 
породження усного висловлювання в умо-
вах комунікативної ситуації спілкування.
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У статті порушено проблему формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх 
лікарів сімейної медицини. Стверджується, що застосування на практиці інноваційних технологій на-
дає можливість викладачам медичних закладів вищої освіти впровадити й удосконалити нові методи 
роботи, підвищити ефективність освітнього процесу та рівень знань студентів-медиків.

Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність, компетенція, професійне навчання, 
інноваційні технології.

В статье затронута проблема формирования информационно-коммуникативной компетентности бу-
дущих врачей семейной медицины. Утверждается, что применение на практике инновационных тех-
нологий позволяет преподавателям медицинских учреждений высшего образования внедрить и усо-
вершенствовать новые методы работы, повысить эффективность образовательного процесса и уровень 
знаний студентов-медиков.

Ключевые слова: информационно-коммуникативная компетентность, компетенция, профессио-
нальное обучение, инновационные технологии.

Ordu K.S. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF EDUCATION AS A FORM OF FORMATION  
OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE FAMILY DOCTORS

Modernization of the educational sphere requires the constant search for new organizational forms and methods 
of training that would ensure the quality and effectiveness of this training. In view of this, the professional training 
of future family doctors becomes of particular importance, since it provides the opportunity for the full realization of 
humanistic ideas in the field of education and education of representatives of the new information society.

Innovative technologies in the institution of higher education are technologies based on innovations: organ-
izational and methodological. Innovative technologies allow: students to use educational materials and mate-
rials effectively; to acquire professional knowledge; develop problem-solving thinking; to form the teachers to 
quickly update the educational and methodical literature.

Formation of informational and communicative competence of future family doctors is not possible without 
the active use of the arsenal of digital technologies (webinars, on-line broadcasts, trainings, web quests). The 
application in practice of innovative technologies enables teachers of medical institutions of higher education 
to introduce and improve new methods of work, improve the efficiency of the educational process and the level 
of knowledge of medical students.

Key words: information and communicative competence, competence, professional training, innovative 
technologies.

Постановка проблеми. Інтеграція укра-
їнської освіти у світовий освітній простір 
ставить перед вищою освітою завдання 
з формування фахівця, рівень підготовки 
якого має відповідати його стандартам, 
вимогам сьогодення. При цьому націо-
нальна система професійної освіти зазнає 
докорінних змін, зокрема пов’язаних із 
підготовкою в закладах вищої освіти кон-
курентоспроможних і творчих фахівців для 
сучасного ринку праці. Модернізація ос-
вітньої сфери вимагає постійного пошуку 
нових організаційних форм і методів нав-
чання, які забезпечили б якість та ефектив-
ність цієї підготовки. З огляду на це профе-
сійна підготовка майбутніх сімейних лікарів 

набуває особливого значення, адже вона 
забезпечує можливість повної реалізації 
гуманістичних ідей у галузі освіти та вихо-
вання представників нового інформаційно-
го суспільства. Відповідно, у вищій школі 
розширюється та поглиблюється зміст про-
фесійної підготовки майбутнього сімейного 
лікаря, урізноманітнюються форми й мето-
ди навчання, використовуються інноваційні, 
зокрема інформаційно-комунікаційні, тех-
нології (далі – ІКТ) навчання. Комунікативна 
підготовка майбутніх лікарів засобами ІКТ 
в Україні базується на положеннях законів 
України «Про вищу освіту» (2014), Націо-
нальної стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр., «Про внесення змін до 
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Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я щодо вдосконалення надання 
медичної допомоги» (2011), Концепції роз-
витку охорони здоров’я населення України 
(2000), Концепції реформування системи 
підготовки лікарів в Україні та приведення 
її у відповідність до вимог Болонської де-
кларації (2005), Концепції розвитку вищої 
медичної освіти в Україні (2008), Концеп-
ції інформатизації сфери охорони здоров’я 
України на 2013–2018 рр. та інших. У нор-
мативно-правових документах наголошено 
на необхідності модернізації вищої медич-
ної освіти, оновлення навчальних планів і 
програм на засадах пацієнтоцентризму 
професійної підготовки майбутніх лікарів і 
впровадження інновацій, передусім комп’ю-
терно-орієнтованих навчальних систем та 
електронних освітніх ресурсів. Відповідно 
до Стандарту вищої освіти Одеського на-
ціонального медичного університету (наказ 
№ 290-0 від 13 червня 2016 р.) випускник 
спеціальності 222 «Медицина» у процесі 
навчання має оволодіти низкою ключових 
компетентностей, серед яких такі: здат-
ність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово, здатність спілкуватись 
іноземною мовою, навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій.

Постановка завдання. Метою статті є 
проаналізувати інноваційні технології фор-
мування інформаційно-комунікативної ком-
петентності майбутніх сімейних лікарів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У статті пропонується розглянути 
інноваційні технології формування інфор-
маційно-комунікативної компетентності 
майбутніх лікарів сімейної практики.

По-перше, зазначимо, що компетент-
ність – це особливий тип організації пред-
метно-специфічних знань, що дають змогу 
приймати ефективні рішення у відповідній 
галузі діяльності [9, с. 1]. Компетенція – 
результат освіти, що має форму готовно-
сті суб’єкта ефективно організовувати вну-
трішні та зовнішні ресурси для досягнення 
визначеної мети. Компетенція виявляється 
в опануванні суб’єктивно нової діяльності 
[9, с. 2].

По-друге, комунікативна компетент-
ність лікаря розуміється як багаторівнева 
інтегральна якість особистості (сукупність 
когнітивних, емоційних і поведінкових осо-
бливостей) та базується на вмінні продук-
тивно спілкуватися з пацієнтами та іншими 
учасниками лікувально-профілактичного 
процесу, уникаючи конфліктних ситуацій, 
будувати конструктивні відносини, необ-
хідні для якісної професійної діяльності  
[11, с. 104]. Підсистемою комунікативних 
якостей медичного працівника є емпа-

тія, професійна рефлексія, гнучкість спіл-
кування (уміння вислухати, тактовність, 
реактивність, справедливість, чуйність і 
делікатність), спрямованість на відкрите 
спілкування, здатність швидко встановлю-
вати контакт [4, с. 85].

За визначенням О.М. Спіріна, інформа-
ційно-комунікативна компетентність – це 
підтверджена здатність особистості вико-
ристовувати на практиці інформаційно-ко-
мунікаційні технології для задоволення 
власних індивідуальних потреб і вирішення 
суспільно значущих, зокрема професійних, 
завдань у певній предметній галузі [9, с. 2].

Інноваційні моделі навчання у вищій школі 
та впровадження освітніх інновацій у систе-
мі вищої освіти стали об’єктом дослідження 
як зарубіжних, так і українських учених. Зо-
крема, автори пов’язують інновації в освіті 
з необхідністю вдосконалення традиційного 
педпроцесу (модернізацією, модифікацією, 
раціоналізацією); трансформації існуючо-
го традиційного освітнього процесу, тобто 
радикальних перетворень і комплексних ви-
дозмін. Проблемі педагогічної інноватики 
значну увагу приділено у працях таких уче-
них, як А. Берестова, Ю. Бистрова, Л. Бо-
бирьова, А. Ємець, В. Ільченко, М. Кадемія, 
О. Комар, О. Муравльова, К. Пікуль, К. При-
луцький, Н. Тверезовська тощо.

Н. Тверезовська вважає, що інновації 
можна трактувати в трьох аспектах: інно-
вація в широкому значенні – як будь-яка 
зміна, підвищує конкурентоспроможність 
суб’єктів навчання; інновація у вузькому 
значенні – як процес трансформації нау-
кових досягнень у виробництво; інновація, 
яка впроваджена в практику. Зазначається, 
що інновація – це нове явище, новаторство 
або будь-яка зміна, яка вноситься суб’єк-
том господарювання у власну діяльність із 
метою підвищення своєї конкурентоспро-
можності – як на внутрішньому, так і на зов-
нішньому ринках [11, с. 2].

М. Кадемія зазначає, що ключовими пи-
таннями компетентнісного підходу в освіті 
стало використання інформаційно-комуні-
каційних технологій та Інтернету, робиться 
акцент на самостійній роботі студентів, ін-
новаційній діяльності викладацького складу 
ЗВО. Метою всіх цих новацій є підвищення 
якості підготовки майбутніх фахівців. Пого-
димось, що цьому сприятимуть такі зміни 
в підходах до освітнього процесу, як здійс-
нення моніторингу запитів ринку та скла-
дання програми навчання за результатами 
дослідження; проведення практикумів, тре-
нінгів, ділових ігор із залученням фахівців із 
виробничої (професійної) діяльності; ство-
рення програми розвитку або корекції клю-
чових компетенцій, що знадобляться фахів-
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цю після завершення навчання у ЗВО, та 
впровадження цих компетенцій через тре-
нінги в практику [5, с. 29].

Освітні інновації, на думку Ю. Бистрової, 
характеризуються цілеспрямованим про-
цесом часткових змін, що ведуть до моди-
фікації мети, змісту, методів, форм навчан-
ня, способів і стилю діяльності, адаптації 
освітнього процесу до сучасних вимог часу 
і соціальних запитів ринку праці.

Серед сучасних технологій навчання, 
своєчасність і корисність яких підтвердже-
на досвідом роботи ЗВО, вчені виділяють 
такі: особистісно-орієнтовані, інтеграційні, 
колективної дії, інформаційні, дистанційні, 
творчо-креативні, модульно-розвивальні 
тощо. Вони є основою для ефективної ди-
дактико-методичної, психологічної, кому-
нікативної взаємодії студента й викладача 
та вияву компетентних навичок. У цій тех-
нології особистість, тобто здобувач вищої 
освіти, – головний суб’єкт, мета, а не за-
сіб досягнення поставленої мети [2, с. 28]. 
Нині в освітній практиці відомі педагогічні 
технології, які найчастіше використовують-
ся. Ю. Бистрова пропонує класифікувати 
їх так: структурно-логічні технології – по-
етапна організація системи навчання, що 
забезпечує логічну послідовність постанов-
ки та вирішення дидактичних завдань на 
основі поетапного відбору їхнього змісту, 
форм, методів і засобів із урахуванням ді-
агностування результатів; інтеграційні тех-
нології – дидактичні системи, що забез-
печують інтеграцію міжпредметних знань 
і вмінь, різноманітних видів діяльності на 
рівні інтегрованих курсів (зокрема, елек-
тронних); професійно-ділові ігрові техноло-
гії – дидактичні системи використання різ-
номанітних «ігор», під час проведення яких 
формуються вміння вирішувати завдання 
на основі компромісного вибору (ділові та 
рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуаль-
ний тренінг, комп’ютерні програми тощо); 
тренінгові засоби – система діяльності для 
відпрацювання певних алгоритмів вирішен-
ня типових практичних завдань за допомо-
гою комп’ютера; інформаційно-комп’ютерні 
технології, що реалізуються в дидактичних 
системах комп’ютерного навчання на осно-
ві діалогу «людина-машина» за допомогою 
різноманітних навчальних програм; діало-
гово-комунікаційні технології – сукупність 
форм і методів навчання, заснованих на ді-
алоговому мисленні у взаємодіючих дидак-
тичних системах суб’єкт-суб’єктного рівня. 
Згідно із науковими положеннями загаль-
ноприйняті методи викладання освітніх 
дисциплін можна класифікувати за такими 
ознаками: види навчальних робіт студентів 
(усні, письмові; аудиторні, самостійні, по-

зааудиторні); загальні (колективні, групові, 
індивідуальні та інші); джерело одержання 
знань і формування навичок і вмінь (лек-
ція, використання наочних засобів, Інтер-
нет-ресурсів тощо); ступінь самостійності 
та характер участі студентів в освітньому 
процесі (активні, інтерактивні, пасивні); рі-
вень усталеності та новизни (традиційні, 
класичні, нестандартні, новаторські), ав-
торство (оригінальні, авторські, загальні, 
дидактичні) [2, с. 29].

Погодимось із визначенням А. Бере-
стової, що інноваційні технології в закладі 
вищої освіти – це технології, засновані на 
нововведеннях: організаційних (пов’язаних 
із оптимізацією умов освітньої діяльності), 
методичних (спрямованих на оновлення 
змісту освіти та підвищення її якості). Ін-
новаційні технології дають змогу студен-
там ефективно використовувати навчаль-
но-методичну літературу та матеріали, 
засвоювати професійні знання, розвивати 
проблемно-пошукове мислення, форму-
вати професійне міркування, активувати 
науково-дослідницьку роботу, розширю-
вати можливості самоконтролю отрима-
них знань; викладачам – оперативно онов-
лювати навчально-методичну літературу, 
впроваджувати модульні технології навчан-
ня, використовувати імітаційні технології 
навчання. Принцип поєднання аудиторних 
та електронних форм викладання – впрова-
дження змішаного навчання – забезпечує 
можливість поєднання в навчальному про-
цесі кращих якостей різноманітних форм 
навчання. На думку вченого, електронне 
навчання (e-learning) дає змогу змінювати 
темп, час, місце навчання та пропонує мак-
симальну площину гнучкості та зручності 
для навчання студентів. Позитивним мо-
ментом під час застосування електронного 
навчання є можливість організації безпе-
рервного моніторингу [1, с. 1].

Підвищення якості медичної допомоги та 
підготовка висококваліфікованих кадрів для 
охорони здоров’я – пріоритетні завдання 
національної медичної освіти. Актуальною 
проблемою є підвищення ефективності 
педагогічного процесу, підготовка профе-
сійної та культурно орієнтованої особисто-
сті сімейного лікаря, яка має світоглядний 
потенціал, здатність до фахової, інтелекту-
альної творчості та стійкі вміння та нави-
чки для виконання професійних обов’язків і 
має прагнення до самовдосконалення про-
тягом усього трудового життя. Вчені вва-
жають, що реалізація цих завдань можли-
ва лише за умови переходу від класичної 
системи освіти, метою якої була підготовка 
майбутнього лікаря, що володіє знаннями, 
до нової системи, яка готує фахівця, який 
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не тільки знає, але й уміє застосовувати 
ці знання на практиці сімейної медицини  
[3, с. 20]. Щоб освітньо-виховний процес 
був результативним, він має бути пере-
конливим, важливо не просто повідомляти 
інформацію, але й доповнювати її випад-
ками з роботи колег і медичної практики. 
Наприклад, інтернам сімейної медицини 
пропонується самостійно провести клінічне 
обстеження хворої дитини та поспілкува-
тися з її батьками. Вони мають можливість 
проаналізувати історії хвороби дітей, які 
містять результати лабораторних та інстру-
ментальних досліджень, для подальшого 
обґрунтування діагнозу та спостереження 
хворої дитини в динаміці, призначення лі-
кування з урахуванням анатомічних особли-
востей віку. Окремою формою, що заслуго-
вує на увагу, є проведення веб-консиліуму, 
клінічного розбору, де лікар-інтерн вислов-
лює свою думку або доповідає заздалегідь 
підготовлену доповідь. Для цього необхідно 
проводити самостійну роботу з літературою 
за фахом, уміти виділити основне та упу-
стити менш важливе. Одним із ефективних 
методів інтерактивного навчання є рольові 
ігри, які допомагають провести демонстра-
ційний показ конкретних видів діяльності, 
відпрацювати методику збирання анамнезу, 
застосувати деонтологічні вміння, обрати 
тактику лікування [3, с. 21].

І. Лембрик наголошує, що для форму-
вання інформаційно-комунікативної компе-
тентності студентів-медиків важливу роль 
має відігравати сучасна модернізована, 
оптимізована система освіти, яка активно 
використовує широкий арсенал різних пе-
дагогічних методик та інноваційних техно-
логій (цифрових, інтерактивних). Ідеться 
про комп’ютерні класи, зали відео-конфе-
ренцій, використання планшетів, смартфо-
нів та інших ґаджетів у навчально-освітньо-
му процесі [8, с. 254]. Вчений переконаний, 
що широке впровадження цифрових техно-
логій до освітнього процесу покликане сти-
мулювати зацікавленість студентів не лише 
у поглибленні набутих навичок і вмінь, але 
й у формуванні звички правильно розмов-
ляти, вести дискусію, підтримувати бесіду 
та інше. На думку І. Лембрика, у закладі 
вищої освіти таку проблему можна вирі-
шити шляхом проведення сітки вебінарів, 
майстер-класів, он-лайн тренінгів і курсів 
зростання професійної мовленнєвої ком-
петентності та ораторської майстерності 
з відповідним залученням лінгвістів, пси-
хологів; укладання професійного глосарія 
з тлумаченням окремих медичних термінів 
і викладенням його в он-лайн варіанті на 
сторінці кафедри; вивчення основ етики та 
деонтології за допомогою навчальних філь-

мів або мультфільмів; активнішого залу-
чення студентів-медиків до культурно-про-
світницької роботи в позааудиторний час; 
проведення низки інтелектуальних квестів 
і брейн-рингів між студентами медичного 
факультету [8, с. 257].

Також широкого використання в освіт-
ньому процесі набула технологія проектної 
діяльності веб-квест. Веб-квест у педагогі-
ці – проблемне завдання з елементами ро-
льової гри, для виконання якої використо-
вуються інформаційні ресурси Інтернету  
[2, с. 36]. Характерною особливістю тех-
нології веб-квест, що відрізняє її від інших 
проектних технологій, є визначення зазда-
легідь ресурсів, у яких є інформація, необ-
хідна для вирішення проблеми. Наприклад, 
студентам пропонується відповісти на пи-
тання, які стосуються проблематики сімей-
ної медицини країн світу, або перевірити 
правильність правопису медичних термінів. 
Якщо студенти дають правильні відповіді, 
то наставники видають підказки для пошу-
ку наступних завдань. Використання вище-
зазначених сервісів в освітньому процесі 
закладів вищої освіти є ефективним за-
собом, що забезпечує сучасний підхід до 
формування інформаційно-комунікативної 
компетентності студентів-медиків: сприяє 
формуванню розвитку у студентів навичок 
мислення, креативного творчого мислення, 
вміння оперувати інформацією, використо-
вуючи розвиток навичок ефективної кому-
нікації, розширює можливості самоосвіти 
студентів.

О. Іваницька зауважує, що головне 
завдання вищого освітнього закладу – на-
вчити майбутнього фахівця самостійно 
знаходити, обробляти й аналізувати ін-
формацію. Невід’ємною частиною процесу 
підготовки сучасного фахівця є самостій-
на робота студентів (далі – СРС), яка не-
обхідна не лише для оволодіння змістом 
певної дисципліни, але й для формування 
здатності брати на себе відповідальність, 
самостійно вирішувати проблему, знахо-
дити конструктивні вирішення та вихід із 
проблемної ситуації. Наголошується, що 
інформаційно-комунікативні технології ма-
ють ширше впроваджуватися також у СРС, 
адже сучасні технології дають змогу створи-
ти принципово інше інформаційно-освітнє 
середовище, яке активізує самостійну ро-
боту студентів, оптимізує освітній процес, 
значно скорочує час на формування знань 
і вмінь. Зазначається, що завдяки таким 
технологіям засобами організації СРС стає 
не тільки традиційна навчальна та наукова 
література на паперових носіях, але й різні 
види електронних підручників і навчальних 
посібників, мультимедійні видання в рамках 
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спеціально розроблених для них виклада-
чами баз знань, віртуальні лабораторії, імі-
таційні, графічні комп’ютерні моделі, аудіо-
візуальні інформації, навчальні програми та 
засоби тестування. Власні портали та сайти 
ЗВО, де є окремі веб-сторінки факультетів, 
кафедр та інших підрозділів навчального 
закладу, – це потужні засоби формування 
інформаційно-комунікативних компетенцій 
викладачів і студентів [5, с. 60].

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, формування інформаційно-комуні-
кативної компетентності майбутніх сімей-
них лікарів не видається можливим без ак-
тивного використання арсеналу цифрових 
технологій (вебінарів, он-лайн трансляцій, 
тренінгів, веб-квестів). Застосування на 
практиці інноваційних технологій дає мож-
ливість викладачам медичних закладів ви-
щої освіти впровадити й удосконалити нові 
методи роботи, підвищити ефективність 
освітнього процесу та рівень знань студен-
тів-медиків. Усі розглянуті технології тісно 
пов’язані між собою та мають диферен-
ційовано використовуватись в освітньо-ви-
ховному процесі як у клініках, так і в на-
вчальних аудиторіях.
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У статті порушено проблему якості філософсько-методологічної підготовки бакалаврів, магістрів 
та докторів філософії (PhD). Зроблено критичний аналіз рівня цієї підготовки. Відзначено недоліки 
вузькоспеціалізованих напрямів освіти, які ускладнюють процес пристосування молодих науковців до 
різних наукових традицій, міждисциплінарних досліджень, новітніх методологій, що прийняті в пост-
некласичній науці.

Ключові слова: філософія, філософія та методологія науки, філософська освіта, філософське мис-
лення.

В статье рассмотрена проблема качества философско-методологической подготовки бакалавров, ма-
гистров и докторов философии. Сделан критический анализ уровня этой подготовки. Отмечены недо-
статки узкоспециализированных направлений образования, которые усложняют процесс приспособле-
ния молодых ученых к разным научным традициям, междисциплинарным исследованиям, новейшим 
методологиям, принятым в постнекласической науке.

Ключевые слова: философия, философия и методология науки, философское образование, фило-
софское мышление.

Polischuk I.Ye., Halichenko M.V. PHILOSOPHY FOR NON-PHILOSOPHERS (THE ISSUE OF 
PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PREPARATION OF BACHELORS, MASTERS AND 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) IN THE MODERN UKRAINIAN UNIVERSITY)

The article addresses the quality issue of philosophical and methodological preparation of bachelors, masters 
and doctors of philosophy (PhD). We make a critical analysis of the level of training. The article highlights the dis-
advantages of highly specialized fields of education which complicate the process of adaptation of young scientists 
to different scientific traditions, interdisciplinary studies and to the latest methodologies of post classical science.

The article considers the current state of philosophical and methodological preparation of bachelors and 
masters majoring in non-philosophical science in Kherson State University.

The article discusses the insufficiently thought-out steps of the ministerial departments regarding the phil-
osophical education for non-philosophers. It should be noted that the simplified understanding of philosophy, 
diminishing of its social and cognitive status by our scientists, especially those who major in engineering sci-
ence, lead to a significant gap between the methodology programs, research methods and science innovations 
in the developed countries. Some critical remarks are made about the shortage of modern educational material 
in the textbooks of philosophy and other basic sciences. It is proposed to include Modern Logic and Method-
ology of Science to the list of optional subjects.

Among the competencies required for general training and professional preparation of masters and doctors 
of philosophy the authors point out: understanding of philosophy and methodology of science; ability to crit-
ically evaluate and use methodology programs, modern scientific research methods; proficiency with philo-
sophical and scientific argumentation; ability to study independently using innovative research methodology; 
ability to communicate effectively in the scientific community using the information technologies.

The authors believe that the expected result of the research is the development of universality of a research-
er who can work in new interdisciplinary areas.

Key words: philosophy, philosophy and methodology of science, philosophical education, philosophical 
thinking.

Постановка проблеми. Нагальна по-
треба у підвищенні теоретичного статусу 
вітчизняної науки та можливостей ефектив-
ного практичного застосування її результа-
тів спонукає науково-педагогічну спільноту 
шукати оптимальні методологічні програми 

та методики підготовки молодих науковців 
у рамках університетської освіти. Важли-
вим кроком у цьому напрямі є впроваджен-
ня в Україні новітньої системи навчання 
бакалаврів, магістрів та докторів філософії 
(PhD) різних галузей знання. Чималу роль в 



Збірник наукових праць 145

досягненні високого рівня загальнонаукової 
та спеціальнонаукової кваліфікації випус-
кників вишів мають відігравати методоло-
гічні навчальні курси, зокрема філософські. 
Проблема полягає насамперед у тому, що 
підготовка бакалаврів і магістрів у сучасних 
університетах, українських і зарубіжних, 
найчастіше є вузькоспеціалізованою, і ця 
обставина перешкоджає здобувачу вищої 
освіти розуміти сучасну науку як інтегра-
тивне утворення, в якому міждисциплінарні 
зв’язки не заважають, а суттєво допомага-
ють професійному становленню науковця, 
оскільки саме завдяки ним він навчається 
розуміти світ як єдине ціле, якому прита-
манні численні детермінації різного спря-
мування та нелінійні процеси.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Стаття підготовлення у рамках вико-
нання ініціативної науково-дослідної теми 
кафедри філософії та соціально-гуманітар-
них наук Херсонського державного універ-
ситету «Філософсько-методологічна під-
готовка магістрантів та докторів філософії 
(PhD) в умовах реформування вищої осві-
ти» (№ 0117U001763). У попередніх публі-
каціях І.Є. Поліщук та М.В. Галіченко були 
проаналізовані наступні проблеми: роль 
філософської освіти у підготовці магістрів, 
використання синергетичної методології 
у соціально-гуманітарних дослідженнях, 
методологічна підготовка магістрів тощо. 
Проте в умовах реформування вищої осві-
ти України постає необхідність розробки 
компетентностей, які б забезпечили відпо-
відну філософську та загальнонаукову під-
готовку майбутніх бакалаврів, магістрів та 
докторів філософії (PhD). Саме тому при 
розробці відповідних компетентностей ав-
тори спиралися на роботи таких вчених, 
як В.Є. Бахрушин, О.І. Панич, Н.М. Торкут, 
В.І. Меняйло, О.О. Ковтун, В.Г. Муромець,  
Ю.О. Шабанова, С.О. Терн та інші.

Постановка завдання. Проаналізува-
ти стан філософсько-методологічної під-
готовки бакалаврів, магістрів та докторів 
філософії у Херсонському державному уні-
верситеті та запропонувати перелік компе-
тентностей, які мають забезпечити цю під-
готовку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вузькоспеціалізований молодий 
науковець найчастіше є таким, що складно 
пристосовується до різних наукових тради-
цій, новітніх методологій та навіть до непо-
пулярних, неприйнятих в його найближчому 
науковому співтоваристві загальнонаукових 
методів дослідження, способів розв’язання 
конкретних задач. Йому часто здається, що 
класична новоєвропейська методологія, до 
якої насамперед належить метод аналізу, 

є запорукою отримання якісного нового 
результату (хоча цей метод дозволяє вий-
ти на спрощену інформацію щодо об’єк-
та дослідження, зокрема в галузі соціаль-
но-гуманітарних наук). Але якщо пригадати 
деякі методологічні зауваження видатних 
філософів та науковців ХХ століття, зокре-
ма Тейяра де Шардена, то сучасна наука, 
яка колись надміру, аж до впадіння в ома-
ну піддавалась чарам аналізу, тепер зно-
ву звикає розглядати еволюційно творчу 
функцію синтезу [8, с. 211]. Таким чином, в 
сучасній постнекласичній науці все частіше 
постає питання, наскільки пристосовани-
ми до досліджень різноманітних предметів, 
явищ, процесів різних структурних рівнів 
світу – матеріального та ідеального – є ме-
тоди класичної науки, та на які результати 
може сподіватись науковець при їх застосу-
ванні. Ці зауваження можна віднести як до 
всього наукового співтовариства, до рівня 
методологічної освіченості молодих спів-
робітників науково-дослідних установ, так і 
до підготовки до наукової роботи бакалав-
рів, магістрів та докторів філософії (PhD) в 
рамках університетської освіти. Саме зада-
ча вдосконалення цієї підготовки зумовила 
критичний характер цієї статті.

Ми розуміємо, що санкціоноване Мініс-
терством освіти і науки України право на 
певну автономію вишів в перспективі може 
надати чималі преференції в освітній та 
науковій справі. Однак сьогодні, в умовах 
жорсткої конкуренції університетів, «бит-
ві за абітурієнта», будь-якого, навіть не-
достатньо підготовленого до подальшого 
навчання, кафедри часто-густо складають 
навчальні плани та програми за напрямами 
підготовки, що мають немов би привабли-
вий суто професійно орієнтований вигляд, 
але без «високих матерій», які останнім ча-
сом в системі освіти стали вважатися ата-
візмами. У зв’язку з цією обставиною доз-
волимо собі зауважити, що саме ці «високі 
матерії», тобто сучасні фундаментальні те-
орії (наприклад, теорія самоорганізації, що 
суттєво впливає на постнекласичну наукову 
картину світу), сучасні філософсько-мето-
дологічні та логічні теорії, здатні привчити 
молодого науковця до сприйняття науки як 
діалектичного процесу, навчити його сум-
ніватися, творчо ставитися до розв’язання 
різноманітних наукових проблем і задач.

Яким же має бути методологічне під-
ґрунтя наукової підготовки в межах уні-
верситетської освіти, якщо ми дбаємо про 
майбутнє вітчизняної науки?

Ці питання автори статті порушували 
в публікаціях минулих років [5; 6; 7], крім 
того, в подальших міркуваннях ми посила-
тимемося на деякі позитивні спроби наших 
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колег з інших університетів окреслити коло 
проблем, що пов’язані з методологічною 
підготовкою докторів філософії (PhD).

Більш конкретно розглянемо складну 
ситуацію з філософсько-методологічною 
освітою студентів-нефілософів на прикладі 
нашого досвіду викладання філософських 
дисциплін в Херсонському державному 
університеті. Визначимо, що наступні роз-
думи не претендують на універсальні уза-
гальнення, але вважаємо, що з аналогічни-
ми проблемами стикаються наші колеги і в 
інших вишах. Відомо, що з часів незалеж-
ності України вітчизняна філософська дум-
ка почала поступово позбавлятися рис іде-
ології та щільно пов’язаної з нею традиції 
виключно проматеріалістичного розгляду 
всіх реалій світу. Цього позитивного кро-
ку, світоглядного спрямування виявилося 
недостатньо для формування самостійного 
критичного мислення студента – майбут-
нього науковця або кваліфікованого фахівця 
будь-якого практичного напряму діяльно-
сті. Спроба Міністерства освіти у 1997 році 
створити та запропонувати до обговорення 
проект навчальної програми нормативної 
дисципліни «Філософія» [9] не мала успіху, 
оскільки він був створений поспіх і містив 
вельми багато еклектично поєднаних тем 
та питань. В 2000-х роках, немовби дотри-
муючись стратегії автономного розвитку 
вишів, Міністерство освіти і науки України 
прибрало статус нормативних у цілої низ-
ки дисциплін загальноосвітнього та світо-
глядного змісту. В цей перелік потрапила і 
філософія. З навчальних програм практич-
но усіх напрямів підготовки були прибрані 
(як непотріб!) етика, естетика, релігієзнав-
ство, логіка. Це означало, що питання, які 
пов’язані з усіма цими вельми складними 
розділам філософського знання, викладач 
має «втиснути» в загальний курс філософії 
(сьогодні це 3 кредити, причому аудитор-
них годин приблизно 1,5 кредити). Заува-
жимо також, що викладається філософія 
впродовж одного семестру. Постає питан-
ня, чи отримає професійну підготовку, ска-
жімо, майбутній вчитель етики або логіки –  
предметів, що викладаються у середній 
школі? Сьогоднішня ситуація з філософ-
ською освітою подовжує погіршуватися.

Міністерськими структурами вже розпо-
чато і планується завершити до кінця 2018 
року процес затвердження Стандартів осві-
ти за усіма напрямами підготовки. У тих 
стандартів, що вже затверджені, світогляд-
ні та методологічні компетенції виглядають 
вельми розпливчасто. Складається вра-
ження, що укладачі цих стандартів немов 
би соромляться пов’язувати компетенції 
методологічного спрямування з філософі-

єю як загальнометодологічною дисциплі-
ною.

Викладачам нефілософських дисциплін 
тепер надана можливість «по-філософ-
ськи», вельми плюралістично тлумачити 
методологічні задачі на власний розсуд, 
підміняючи філософську та загальнонауко-
ву методологію вузькопрофесійними ме-
тодами та способами пізнання конкретних 
об’єктів, сфер діяльності. У цьому зв’язку 
неприпустимою для високоцивілізованого 
суспільства є розповсюджена в сучасній 
суспільній думці (причому не тільки буден-
ній) тенденція розмивання, розпорошен-
ня самого поняття «філософія», надання 
йому суто повсякденно-побутового змісту. 
Подібне його вживання – це «штучна при-
краса» світу повсякденності, з його суто 
прагматичними запитами, однак цей світ 
повинен йти шляхом одухотворення не без 
участі високих духовних здобутків людства, 
в тому числі власне філософських.

Таким чином, перед нами, викладачами 
філософії, постає складне завдання: дове-
сти чиновникам, усьому університетському 
загалу – викладачам-нефілософам, студен-
там нефілософських спеціальностей – важ-
ливість та необхідність філософської освіти 
як підґрунтя будь-якої спеціалізованої нау-
кової підготовки.

Зазначимо також, що великою помил-
кою як світоглядного, так і методологічного 
спрямування можна вважати позицію дея-
ких науковців переважно технічного профі-
лю, викладену, зокрема, у статті шановного 
Романа Черніги [12]. На превеликий жаль, 
автор зводить результативність україн-
ських філософських досліджень до питань 
рейтингування їх, наприклад, у Скопус (від 
англ. Scopus – бібліографічна і рефера-
тивна база даних та інструмент для відсте-
ження цитованості статей, опублікованих у 
наукових виданнях). Звісно, українська фі-
лософська думка, як і більшість теоретич-
них досліджень іншого фундаментального 
спрямування, знаходиться сьогодні в стані 
кризи (сподіваємося, тимчасової). Однак 
це не дає нікому права принижувати ста-
тус філософії як такої. Не слід заважати 
вітчизняним викладачам філософії підніма-
ти рівень базової філософської підготов-
ки, використовуючи кращі напрацювання 
в царині сучасної світової філософської 
думки, зокрема розробки методологічного 
спрямування. Хочемо порадити стійким та 
войовничим «борцям з філософією», тим, 
хто не розуміючи її змісту та призначення 
в суспільстві, лідируючого положення в су-
часній методології науки, ознайомитись з її 
здобутками ХХ – початку ХХІ століття (що, 
сподіваємося, допоможе їм зруйнувати міф 
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про філософію як суцільну сферу спекуля-
тивного мислення). Це дозволить нашим 
колегам-нефілософам оновити методоло-
гію, а значить, і зміст та результати сво-
їх власних наукових праць, дисертацій та 
підручників. До речі, нам невідомі будь-які 
заперечення шановних науковців-нефіло-
софів щодо присудження ступеня докторів 
філософії (PhD) їхнім молодим колегам.

Зауважимо, що престиж філософської 
освіти для нефілософів не зможе підніма-
тися виключно зусиллями викладачів філо-
софії, які працюють зі здобувачами вищої 
освіти ступеню бакалавр, магістр, доктор 
філософії (PhD), але й потребує підтримки 
всього професорсько-викладацького скла-
ду університету. Тут ми знову повертаємося 
до питання, як саме викладачі-нефілософи 
розуміють філософію: старші за віком – іде-
ологізовано, переважно як діалектичний та 
історичний матеріалізм, молодші – як такий 
предмет, що за змістом і формою його по-
дання не відрізняється від усіх інших, як та-
кий, що його можна завчити або все ж як 
основу найважливішої здатності людської 
свідомості – самостійно мислити та вміти 
сумніватися? Отже, крім задачі уточнення 
змісту та вдосконалення методик викладан-
ня курсів філософії, викладачі цієї дисциплі-
ни мають розв’язати проблему, що пов’я-
зана з необхідністю зміни суспільної думки 
(зокрема викладацької у стінах вишу) щодо 
філософії та її функцій, з необхідністю осу-
часнення поглядів на філософію самих ви-
кладачів різного профілю. Для цього кафе-
драм філософії бажано було б впровадити 
на громадських засадах методологічні семі-
нари, круглі столи для своїх колег–нефіло-
софів з питань сучасної світової філософії, 
зокрема, здобутків філософсько-методоло-
гічного спрямування [6].

Торкнемося далі питання щодо змісту 
вузівських підручників з філософії та науко-
вих дисциплін. З початку 90-х років і до сьо-
годні в Україні надрукована або/і розташо-
вана на електронних носіях велика кількість 
підручників і посібників з філософських 
дисциплін. На нашу думку, зміст та форма 
більшості з них несуттєво відрізняється від 
підручників радянської доби (хіба що від 
марксизму-ленінізму «відхрестились», але 
й дискусійну форму, що має спонукати сту-
дента на вільні роздуми, практично не на-
були, визначення основних понять та кате-
горій найчастіше – чіткі, «рамочні»). В цьому 
плані взірцем по-справжньому філософ-
ського змісту можна вважати навчальний 
посібник В. Малахова [3]. Треба зазначити, 
що серед навчальної філософської літера-
тури трапляються й такі, де «екзистенційно 
забарвлена» форма ускладнює пересічно-

му студенту можливість сприймати зміст 
авторських думок [10; 11]. Ця обстави-
на має спонукати нас на пошук найбільш 
оптимального співвідношення змісту і фор-
ми при написанні навчально-методичних 
філософських праць. Висловимо далі певні 
зауваження і щодо змісту вузівських підруч-
ників з деяких фундаментальних дисциплін 
природничого та соціально-гуманітарного 
профілю, орієнтуючись на думки самих сту-
дентів. Більшість опитаних нами студентів 
вважають, що автори підручників і посібни-
ків з фундаментальних дисциплін, які вида-
ні з часів незалежної України, вкрай рідко 
викладають теоретичний матеріал із ураху-
ванням найсучасніших наукових відкриттів, 
зокрема міждисциплінарного змісту. Однак 
гарантією якісної наукової та науково-мето-
дичної продукції є якраз відповідність рівню 
сучасної світової науки. Звісно, вітчизняно-
му викладачеві, який має дуже велике за 
обсягом аудиторне навантаження (на від-
міну від обсягу подібного навантаження у 
західноєвропейських або американських 
університетах), зручніше (за браком часу 
на своє професійне вдосконалення) орі-
єнтуватись на сторіччями складені наукові 
уявлення, методи, прийоми дослідження 
класичної науки, аніж постійно враховувати 
новітні наукові здобутки. Викладаючи дис-
ципліну «Філософія та методологія науки», 
ми, автори статті, часто-густо зіштовхуємо-
ся з тією обставиною, що основні змістовні 
компоненти постнекласичної наукової кар-
тини світу маловідомі або зовсім невідомі 
здобувачам освіти рівня «магістр». Недо-
статньо глибоким є і рівень методологіч-
ної підготовки, який отримують майбутні 
бакалаври, вивчаючи дисципліну «Основи 
наукових досліджень». Цей курс читають 
викладачі випускових кафедр в межах од-
ного кредиту, і найчастіше його зміст має 
формальний неосучаснений характер.

Вельми скорочений базовий курс філо-
софії також не дає можливості викладачеві 
приділити достатню увагу питанню етапів 
та методів наукового дослідження. Покра-
щенню ситуації з науково-методологічною 
підготовкою студентів могло б сприяти 
включення в цикл варіативних дисциплін 
за вибором студентів спецкурсів філософ-
сько-методологічного спрямування. На 
жаль, сьогодні в якості спецкурсів варіатив-
ного курсу представлені або ті, зміст яких 
співпадає із суто спеціалізованими науко-
вими інтересами конкретних викладачів, 
або ж ті, зміст яких виходить за межі гли-
бокої спеціалізованої підготовки здобувача 
вищої освіти. Ми впевнені, що варіативні 
спецкурси мають поглибити рівень про-
фесійної підготовки, а не мати відірваний 
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від неї і навіть просто розважальний харак-
тер. Для доповнення своєї основної освіт-
ньої програми здобувач може скористати-
ся можливістю паралельно отримати іншу 
освіту або навчатися на курсах, що вида-
ють сертифікати за напрямами підготовки. 
Розуміючи, що описана ситуація не може 
автоматично зрушитись в позитивному ви-
сокопрофесійному напрямі, викладачі ка-
федри філософії та соціально-гуманітарних 
наук Херсонського державного університе-
ту розпочали роботу з підготовки спецкур-
сів, що включають питання методології 
науки, логік. Однак підкреслимо, що без 
розуміння та підтримки випускових кафедр 
нам буде вкрай тяжко зорієнтувати студен-
тів на оптимальний вибір професійно за-
требуваних дисциплін філософського ци-
клу. Відомо, що в цьому навчальному році 
здобувачам освіти деяких напрямів підго-
товки в Херсонському університеті запро-
поновані дисципліни філософського спря-
мування, зокрема «Філософія інклюзивної 
освіти», «Філософія психології», «Філософія 
танцю» тощо, викладання яких забезпечу-
ють випускові кафедри. Ми розуміємо, що 
подібні курси мають певний сенс і певну 
специфікацію, але для їхнього методологіч-
ного забезпечення була б не зайвою кон-
сультативна допомога кафедри філософії, 
за якою викладачі-нефілософи практично 
не звертаються.

Зупинимося далі на деяких особливос-
тях філософсько-методологічної підготовки 
освітніх рівнів «магістр» і «доктор філософії 
(PhD)». Сьогодні існує багато питань щодо 
змісту філософсько-методологічних дис-
циплін, що включені в навчальні програми 
названих рівнів освітньої підготовки, які, 
безумовно, є ланками єдиного навчально-
го процесу. Однак можна визначити пев-
ні відмінності цих дисциплін. Викладаючи 
предмет «Філософія та методологія науки», 
слід, на наш погляд, акцентувати знаннєву, 
теоретичну компоненту як методологічну 
основу магістерської програми підготовки. 
Майбутніх докторів філософії (PhD) необ-
хідно орієнтувати на більш творчі, вільно 
обрані здобувачем методологічні програ-
ми, підходи, прийоми та методи дослі-
дження, що враховують загальнонаукові 
методологічні новації та найбільш вагомі 
методологічні здобутки наукової та суспіль-
ної галузей. Крім того, глибоке сприйняття 
власно філософської сучасної методології 
має допомогти здобувачу досягти більш 
суттєвих результатів, оскільки орієнтує на 
розуміння світу як цілісної системи, її впли-
вів на всі структурні рівні, так і залежності 
фундаментальної структури універсуму від 
процесів на рівні підсистем і елементів.

Так, Ю.О. Шабанова цілком доречно під-
креслює значення світоглядної компоненти 
у формуванні стандартів підготовки докторів 
філософії в технічній сфері [13, с. 190]. Слід 
однак зауважити, що ми маємо формувати 
стандарти освітніх програм у відповідності 
до вимог не тільки сучасної європейської, як 
пише авторка, але й світової науки. Заслуго-
вує на увагу також її пропозиція впровадити 
не суто загальний курс філософії науки, а й 
суттєво доповнити його питаннями наукової 
етики. У зв’язку зі включенням у свій автор-
ський курс етичної проблематики Ю.О. Ша-
банова пропонує сформувати ціннісно-мо-
ральні орієнтації дослідника. До загальних 
компетенцій доктора філософії у вигляді 
вмінь вона включає спілкування в діалого-
вому режимі, соціальну відповідальність за 
результати дослідження, етичну експертизу 
наслідків наукових новацій, системне мис-
лення (з аксіологічними, антропологічними 
й соціологічними компонентами), критич-
не мислення, еволюційне цілепокладання  
[13, с. 191]. На наш погляд, не всі перерахо-
вані компоненти можна віднести власне до 
вмінь, тобто сфери практичної реалізації тео-
ретичного капіталу, який є більш універсаль-
ним, таким, що є мисленнєвим підґрунтям 
науково-дослідницької діяльності. Вважаємо 
за доцільне перелік компетенцій розпочати 
з власно мисленнєвих. Дещо незрозумілим 
серед запропонованих компетенцій є термін 
«еволюційне цілепокладання».

Однак дозволимо собі дещо критично 
поставитись до компетентнісної моделі 
майбутнього доктора філософії, запропо-
нованої авторами навчально-методичного 
посібника (за ред. В.І. Меняйло та ін.), в 
якій ігнорується власно філософсько-ме-
тодологічний компонент. Тут названі шість 
основних груп компетентностей: дослід-
ницько-інноваційні, загальнонаукові, спеці-
альнонаукові, психолого-педагогічні, соціо-
культурні, іншомовні [4, с. 41].

У своїх авторських навчальних програ-
мах з дисциплін «Філософія та методоло-
гія науки», «Історія і філософія науки» ми 
пропонуємо включити в компетентності, які 
узгоджуються із загальною та професійною 
підготовкою магістрів і докторів філософії 
(RhD), такі:

– базові знання з історії, філософії та 
методології науки;

– розуміння місця і ролі науки в суспіль-
стві, цінностей наукової раціональності;

– вміння критично оцінювати та вико-
ристовувати методологічні програми та ме-
тоди сучасного наукового дослідження;

– володіння способами філософської та 
наукової аргументації, навичками засто-
сування законів, принципів, категорій, що 
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необхідні для осмислення природних і соці-
альних явищ, мисленнєвих процесів;

– здатність до самостійного навчання 
новітнім методам наукового дослідження;

– здатність до ефективних комунікатив-
них взаємодій у науковому співтоваристві, 
в тому числі засобами інформаційних тех-
нологій [1; 2].

Висновки. Критичний аналіз ситуації з 
філософсько-методологічною підготовкою 
здобувачів вищої освіти дає підстави ок-
реслити такі кроки з її вдосконалення:

1. Важливою стратегічною задачею фі-
лософської спільноти є підвищення соці-
ального і когнітивного статусу філософії 
у суспільній думці, документах МОН, сві-
домості викладачів і студентів. Є потреба 
у подальших обговореннях, теоретичних 
обґрунтуваннях питань філософської осві-
ти для нефілософів, вдосконаленні на-
вчальних програм, підручників і посібників, 
проведенні філософсько-методологічних 
семінарів для викладачів, включенні філо-
софських спецкурсів до числа дисциплін 
вільного вибору студентів.

2. Вважаємо за доцільне включення в 
компетентності магістрів і докторів філо-
софії базових знань з методології науки та 
вміння їх використовувати в наукових до-
слідженнях.

3. Серед очікуваних результатів навчання 
доцільно відзначити сформованість універ-
салізму дослідника, що здатний працювати 
в сучасних міждисциплінарних галузях.
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ  
ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Рубель І.С., аспірант кафедри педагогіки 
ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського»

У статті розглянуто проблему розвитку емоційно-почуттєвої сфери майбутніх учителів образотвор-
чого мистецтва як педагогічної умови формування їхньої візуальної культури. Досліджено сутність по-
нять «емоція», «почуття», «емоційно-почуттєва сфера». Визначено, що розвитку емоційно-почуттєвої 
сфери майбутніх учителів образотворчого мистецтва сприяє використання під час викладання фахових 
дисциплін у педагогічних закладах освіти засобів візуального мистецтва. 

Ключові слова: емоції, почуття, емоційно-почуттєва сфера, візуальна культура, візуальне мисте-
цтво.

В статье рассмотрены составляющие эмоционально-чувственной сферы человека. Исследовано 
начение развития и обогащения эмоционально-чувственной сферы студентов для профессиональной 
подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Определено, что развитие емоционально- 
чувственной сферы выбранного педагогического условия является необходимым для формирования у 
них визуальной культуры средствами визуального искусства.

Ключевые слова: эмоции, чувства, эмоционально-чувственная сфера, визуальная культура, визуаль-
ное искусство.

Rubel I.S. DEVELOPMENT OF EMOTIONAL AND SENSORY SPHERE OF STUDENTS BY MEANS 
OF VISUAL ART

The relevance of the studies due to the modernization of higher education, which involves updating the 
content of the professional training of future teachers, including fine arts teachers who are capable of creative 
artistic activity, artistic and aesthetic education of schoolchildren, as well as the consistent formation of aes-
thetic taste and visual culture of schoolchildren.

The purpose of the article is to explain the problem of development of the emotional and sensory sphere 
of future fine arts teachers by means of visual art as a pedagogical condition for the formation of their visual 
culture while studying in pedagogical universities. 

The essence of such concepts as “emotion”, “feeling”, “emotional and sensory sphere” is considered. It is 
determined that the emotional-sensory sphere of a person is a complex psychophysiological and thought-for-
mation system which covers such components as sensation, observation, aesthetic perception, imagination, 
memory, abstract thinking, language, interpretation. Communication with objects of visual art is most pro-
ductive during the visits of exhibitions held in classical and contemporary museums, as well as virtual visits 
of world museums with the help of media means, the organization of exhibitions with excursions; explanato-
ry-illustrative (demonstration using visual means, video materials) and interactive, problem-heuristic, aesthet-
ic-therapeutic, artistic and pedagogical technologies. 

Key words: emotions, feelings, emotional-sensory sphere, visual culture, visual art.

Постановка проблеми. Напрями ре-
формування вищої освіти, що сьогодні від-
бувається, визначені на законодавчому рів-
ні (Закони України «Про вищу освіту», «Про 
освіту») [8, п. 3]. Одночасно в суспільстві 
відбуваються стрімкі зміни в інформаційно-
му та науково-технічному просторі, що, у 
свою чергу, потребує постійного оновлен-
ня та розвитку змісту освіти вищої школи. 
Особливого значення положення про онов-
лення та модернізацію освіти набувають 
у професійній підготовці майбутніх учите-
лів образотворчого мистецтва, здатних 
до власної творчої мистецької діяльності, 
художньо-естетичного виховання школяр-
ства, а також послідовного формування 
естетичного смаку і візуальної культури 
школярів, здатних адекватно сприймати й 

оцінювати на емоційно-почуттєвому рівні 
явища сучасного мистецтва. Для виконан-
ня цього завдання майбутні вчителі повинні 
володіти візуальною культурою, однією з 
педагогічних умов формування якої є роз-
виток у них емоційно-почуттєвої сфери за-
собами візуального мистецтва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У галузі вивчення сучасних наукових 
праць щодо формування емоційно-почут-
тєвої сфери у процесі професійної підго-
товки майбутніх учителів у закладах вищої 
освіти можна виокремити наукові дороб-
ки таких дослідників, як: Т. Антоненко,  
Ю. Горщенко, І. Загарницька, С. Коно-
вець, М. Скоромна, Л. Сорока, Г. Сотська,  
О. Шикиринська та ін. Натомість роль емо-
ційно-почуттєвої сфери у формуванні візу-
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альної культури майбутніх учителів образот-
ворчого мистецтва у психолого-педагогічній 
літературі висвітлена недостатньо.

Постановка завдання. Метою статті є 
обґрунтування проблеми розвитку емоцій-
но-почуттєвої сфери майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва засобами візу-
ального мистецтва як педагогічної умови 
формування їхньої візуальної культури під 
час навчання в педагогічних закладах ви-
щої освіти.

Виклад основного матеріалу. Роз-
глянемо сутність понять «емоції», «почут-
тя», «емоційно-почуттєва сфера». У своїх 
працях деякі вчені (К. Корнілов, Б. Теплов 
та ін.) ототожнюють поняття «почуття» і 
«емоції»; інші (Л. Виготський, П. Симонов,  
К. Ушинський та ін.) уважають їх різними 
видами переживань; треті (А. Ковальов,  
О. Лук, В. Мясищев, П. Якобсон та ін.) їх чітко 
розподіляють як самостійні психічні явища.

Поняття «емоції» (від лат. emovere – сти-
муляція, збудження) в довідниковій літера-
турі визначається як внутрішні, суб’єктивні 
психічні та фізичні стани людини, що є ре-
акцією на внутрішні і зовнішні подразнен-
ня. Завдяки емоційному забарвленню ін-
дивід відчуває, сприймає, уявляє, розуміє 
довколишній світ і таким чином переживає 
його. Емоції є вираженням індивідуаль-
них потреб людини, тому вони мотивують 
діяльність щодо їх задоволення, викону-
ють спонукальну та спрямовуючу функції  
[10, с. 489].

У психології емоції розподіляють за ви-
дами: настрої, прості (біологічні) емоції, 
афекти, почуття, пристрасті та стреси, що 
в житті людини виконують основні функції: 
комунікативну, мотиваційну, регулювальну, 
сигнальну і запобіжну (захисну) [10, с. 490]. 
Кожна функція емоцій відіграє певну роль у 
житті індивіда, корегує, надає і розширює 
можливості адаптації, спілкування, захищає 
від психічних та фізичних перевантажень.

На думку К. Ізарда, емоція – це склад-
ний процес, що містить нейрофізіологіч-
ний, нервово-м’язовий і феноменологічний 
аспекти. Дослідник розглядає емоції з по-
зиції еволюційно-онтогенетичного, біосо-
ціального підходів, в яких він зосереджує 
увагу на генетичній основі емоцій, на їх 
некогнітивних детермінантах, тлумачить їх 
як окрему, відособлену систему. У фено-
менологічному аспекті емоція виявляється 
як хвилювання з безпосереднім значенням 
для суб’єкта. 

В аспекті дослідження важливою є 
виокремлена вченим така емоція, як інте-
рес, що є основою пізнавальної, дослід-
ницької і конструктивної діяльностей, а 
також є умовою для перцептивно-когні-

тивного розвитку, в ході розвитку уваги, 
пам’яті та навчання. Окреслена емоція при-
таманна людині з народження, і завдяки 
конкретизуючій якості впливу інтересу на 
процеси уваги стає можливим навчання за 
допомогою сприйняття (перцепції) і розви-
ток когнітивних функцій у дитинстві, юності 
та дорослому віці [9, с. 324].

За визначенням дослідників (Н. Бобечко, 
В. Бойко, І. Жолнович, І. Когутич), емоції є 
формою психічного віддзеркалення довко-
лишнього середовища у вигляді таких пе-
реживань людини, в ході яких проявляєть-
ся її ставлення до світу, реакція на вплив 
внутрішніх і зовнішніх подразників, відно-
шення до своїх і інших дій. Певна ситуація 
стимулює виникнення конкретних емоцій у 
людини, в разі незвичності і новизни об-
ставин вони підсилюються. У цьому контек-
сті емоції свідчать про позитивний чи нега-
тивний результат у реалізації своїх потреб, 
настроїв, мотивацій, рівень інформованості 
про якісь важливі для неї явища [3, с. 199].

У наукових працях учених (В. Вілюнас,  
І. Зязюн, С. Рубінштейн, К. Ушинський та 
ін.) емоції розглядаються як складники по-
чуттєвої сфери людини, мають тісний зв’я-
зок із більшістю психічних функцій і впли-
вають на особистісні переживання індивіду, 
на його вчинки і діяльність. 

З огляду на вищезазначене можемо 
стверджувати, що емоції – це особлива 
нейрофізіологічна функція психіки людини, 
яка охоплює прості та вищі її види, виконує 
ряд функцій адаптації людини до довко-
лишнього середовища, впливає на розви-
ток і становлення сфери інтересів, спілку-
вання і діяльність. І саме тому, виховуючи 
особистість, слід зважати на важливість 
поєднання емоцій і почуттів.

У педагогічному довідникові С. Гонча-
ренка [6, с. 266] «почуття» визначаються 
як форма суб’єктивного, безпосереднього 
переживання, ставлення людини до явищ 
довколишнього середовища та інших лю-
дей і їхніх учинків, особисто до себе і влас-
них дій. Загалом, почуття визнаються не 
тільки емоціями, а й мотивацією поведінки. 
Почуття є сумарним результатом декількох 
емоцій, одночасно емоція є нейрофізіоло-
гічною формою переживання почуттів [4].

Почуття виховуються в людини завдяки 
зовнішньому впливу та в ході самовиховання 
й змінюються впродовж її життя. Почуття ма-
ють конкретну віднесеність, інакше кажучи, 
вони не можуть існувати взагалі, а виника-
ють і виявляються відносно до певних об’єк-
тів: людей, речей, подій тощо. Таким чином, 
розвиток почуттів відбувається в соціаль-
ному середовище, виходячи з моральних 
цінностей, згідно із суспільно-історичними  
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умовами, що впливають на формування 
особистості. Почуттям характеризуються 
більшою силою, глибиною і тривалістю, на 
противагу емоціям [10, с. 476].

За твердженням В. Вілюнаса, почуття є 
провідними, емоційно-смисловими утво-
реннями особистості. Водночас дослідник 
зазначає, що комплекс взаємопов’язаних 
емоцій є інстинктивним підґрунтям мотива-
ційної системи, яка реалізується в стосун-
ках людей [5, с. 12.]. Дещо іншу думку має 
Т. Антоненко [1], характеризуючи почуття 
як цілком суб’єктивне, глибоко особистіс-
не вираження ставлення людини до світу, 
природи, речей і людей. Авторка досліджує 
процес виховання в підлітків культури по-
чуттів засобами мистецтва і припускає, що 
процес культивування моральних, інтелек-
туальних та естетичних почуттів стимулює 
розвиток свідомості, повноту моральних і 
естетичних уявлень особистості, а також 
досвід відносин в емоційно-естетичній, 
емоційно-моральної, інтелектуальної сфе-
рах. У цьому процесі відбувається інте-
грація моральних та естетичних почуттів із 
формуванням відповідних потреб.

Зауважимо, що почуття формуються в 
людини поступово, з дитинства і в ході до-
рослішання, шляхом розширення соціаль-
них зв’язків, ролей, свідчать про станов-
лення індивіда як особистості. На відміну 
від емоцій, наголошують учені (М. Варій,  
О. Винославська, Є. Ільїн та ін.), почуття 
мають не тільки більш складну структуру, а 
й характеризуються визначеним предмет-
ним змістом: моральності, інтелектуально-
сті, естетики, предметності, міжособистіс-
ного спілкування тощо.

Виховання естетичних почуттів є важ-
ливим завданням учителів образотворчого 
мистецтва, які повинні навчити підростаю-
че покоління сприймати і переживати пре-
красне на прикладі краси, витонченості, 
досконалості видатних творів мистецтва, 
техніки, науки, культури; виховати інтелек-
туальні (пов’язані з переживаннями ідей і 
думок людей) і моральні (що формуються 
в людини в ході оцінки власної поведін-
ки або вчинків інших людей відповідно до 
норм моралі) почуття. Формування почуттів 
відбувається в пізнавальному, навчально-
му і процесі діяльності й спілкування лю-
дини. Родина, школа, взаємини з друзями, 
професійне становлення, вплив соціуму є 
основою виникнення почуттів, а надалі си-
туативних емоцій, до яких належать емоції, 
афекти, пристрасті, що мають сенс у кон-
кретних умовах.

На думку І. Загарницької [7], почуття – як 
постійні переживання людини – впливають 
на сферу її думок та вчинків, спричиняю-

чи психологічні зміни, дорослішання, зріст 
особистості та моральне очищення індиві-
ду. Дослідниця прослідковує переживання 
індивідом чуттєвого зв’язку, своєї єдності 
з усім людством, суспільством, в якому він 
живе, і визначає це поєднання як розумін-
ня духовності. О. Винославська [11, с. 168] 
стверджує, що особистість здатна до керу-
вання своїми почуттями, до впливу на них. 
Свідомо і несвідомо одні почуття мають 
перевагу над іншими, одні заохочуються, 
тоді як інші – засуджуються і відкидаються. 
Відбір, контроль, самовиховання і саморе-
гуляція над власними почуттями і емоціями 
є шляхом до розвитку особистості. 

На підставі вищезазначеного пережи-
вання певного почуття особистістю будемо 
розуміти як особливий психічний стан, у 
ході якого відбувається сприймання та ро-
зуміння об’єктів чи явищ, знання про них та 
який виступає в сукупності з власним став-
ленням до явищ чи об’єктів, які сприйма-
ються та розуміються. На думку О. Винос-
лавської, в такому разі можна говорити про 
переживання почуттів як особливого емо-
ційного стану людини і визнавати їх психіч-
ним процесом [11, с. 171].

Емоційна сфера людини, за тверджен-
ням С. Гончаренка, формується в сукуп-
ності з поняттям «почуття», їх розвитком, 
здатністю керувати своїми емоціями, що 
свідчить про емоційну культуру особисто-
сті [6, с. 116]. Стійке емоційне ставлен-
ня людини до речей, об’єктів, обставин є 
результатом цілеспрямованого впливу на 
емоційну сферу індивідууму, що входить до 
психологічної характеристики особистості. 
Акцентуючи увагу на гармонії у вихованні 
особистості, В. Сухомлинський наголошу-
вав на необхідності поєднання таких по-
нять, як емоційне й інтелектуальне, емо-
ційне й естетичне, емоційне й моральне  
[13, с. 185]. З огляду на це нагальним 
завданням для сучасних учителів образот-
ворчого мистецтва є формування культури 
почуттів у молоді, створення таких умов, в 
яких виникають певні переживання і закрі-
плення почуттів у вчинках, думках, настано-
вах у підростаючого покоління.

У напрямі вивчення емоційно-почуттєвої 
сфери особистості ми зверталися до нау-
кових доробок таких учених, як Б. Ананьєв, 
П. Анохін, В. Вілюнас, В. Дерябін, Д. Джон-
сон, К. Ізард, В. Кеннон, Е. Клапаред,  
М. Лебєдинський, О. Леонтьєв, В. Мяси-
щев, П. Симонов, Д. Уотсон та ін. В аспекті 
дослідження важливими є наукові доробки 
М. Киященко, О. Рудницької, В. Федотової, 
Г. Шевченко та ін. щодо впливу емоцій-
но-почуттєвої сфери на духовну культуру 
особистості. Безперервна взаємодія емо-
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цій і почуттів у людини вплинула на дослі-
дження в науковій літературі понять, які 
характеризують емоційно-почуттєву сферу 
людини, а саме: емоції, почуття, емоцій-
ні переживання, емоційність, вразливість, 
емоційні стани, емоційна риса та інше. За 
визначенням В. Зінченка, почуття є резуль-
татом окремих емоцій, які формуючись під 
різними впливами (з зовні та з середини), 
утворюють емоційну сферу людини, визна-
чаючи динаміку і зміст ситуативних емоцій-
них реакцій [2, с. 756].

У розвитку емоційно-почуттєвої сфери, 
за Б. Тепловим, значну роль відіграє мис-
тецтво, що впливає на різні сфери психіки 
людини – уяву, почуття, мисленнєву та во-
льову сфери, які сприяють розвитку свідо-
мості, самосвідомості, вихованню мораль-
них почуттів, формуванню світосприйняття 
людини [14, с. 7].

О. Рудницька у своїх наукових працях на-
дає пріоритетності емоційно-почуттєвому 
розвитку особистості в його взаємозв’язку 
з розумовим, чинникам суб’єктивного ха-
рактеру осягнення художнього смислу тво-
рів на противагу із засвоєнням об’єктивної 
інформації про конкретні факти; задово-
ленню духовних потреб особистості перед 
прагматичними [12, с. 233].

На думку О. Щолокової, саме в емоцій-
но-почуттєвий сфері людини забезпечується 
передання досвіду як інтелектуального життя 
суспільства, так і чуттєво-емоційного, який 
міститься у творчих надбаннях людей, став-
ленні їх один до одного та Всесвіту, у фор-
муванні моральної суті особистості [15, с. 7]. 

Ми погоджуємось із науковою позицією 
Ш. Амонашвілі, Е. Ільіна, С. Лисенкової та 
ін. щодо необхідності формування в підро-
стаючого покоління морально-етичних цін-
ностей, духовних якостей, заснованих на 
розвитку емоційно-почуттєвої сфери. Та-
кож ми згодні з тією особливою увагою, що 
приділяють дослідники забезпеченню успі-
ху у студентів в освітній діяльності шляхом 
формування в них здатності до творчості, 
розвитку духовних якостей, духовного сві-
ту, емоцій і почуттів, що допомагають ста-
новленню особистості людини.

Отже, емоційно-почуттєву сферу люди-
ни розглядаємо як складне системне пси-
хофізіологічне і мисленнєве утворення, що 
охоплює такі складники, як: відчуття, спо-
стереження, естетичне сприйняття, уява, 
пам’ять, образне мислення, мова, інтер-
претація. Особливу увагу надаємо збага-
ченню емоційно-почуттєвої сфери особи-
стості в майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва для подальшого її розвитку у 
школярів, а саме: естетичної чуттєвості (ес-
тетичне сприйняття, емоції, переживання, 

увага, пам’ять, художньо-образне мислен-
ня, почуття, естетичний смак) і естетично 
розвиненого розуму (аналітична частина 
естетичного смаку, естетичний ідеал, есте-
тичні потреби, погляди, переконання).

На нашу думку, розвитку емоційно-по-
чуттєвої сфери студентів сприятиме вико-
ристання засобів візуального мистецтва в 
ході лекційних і практичних занять таких 
навчальних дисциплін, як «Історія зарубіж-
ного мистецтва», «Методика викладання 
образотворчого мистецтва», «Методика 
художнього навчання», «Історія дизайну та 
архітектури», «Дизайн», «Естетика», «Куль-
турологія», «Сучасні соціокультурні проце-
си України», «Психологія», а також у позаа-
удиторній та самостійній творчій діяльності. 
Уважаємо, що розвиток емоційно-почуттє-
вої сфери впливатиме на формування в 
студентів візуальної культури, зважаючи на 
те, що вона забезпечує розвиток у них про-
фесійного мислення, набуття вмінь і нави-
чок врівноваженого емоційно-почуттєвого 
спілкування.

Спілкування з об’єктами візуального 
мистецтва, на нашу думку, найбільш про-
дуктивно здійснюється під час використан-
ня засобів цього мистецтва, наприклад: 
відвідування виставок класичних і сучасних 
музеїв, а також віртуальне відвідування сві-
тових музеїв медіазасобами, організація 
виставок із коментарем, екскурсії; поясню-
вально-ілюстративних (демонстрація на-
очності, відеоматеріалів) та інтерактивних, 
проблемно-евристичних, естетико-терапе-
втичних, художньо-педагогічних техноло-
гій. У такій формі мистецького спілкування 
в програмі дисциплін «Історія зарубіжного 
мистецтва», «Історія дизайну та архітекту-
ри» реалізуватиметься такі складники мо-
тиваційного компонента, як заохочення та 
стимуляція студентів до саморозвитку, са-
моспостереження, до здійснення культуро-
творчої і професійної діяльності. Набуття 
широкого кола інформації забезпечує фор-
мування когнітивного компонента візуаль-
ної культури студентів під час викладан-
ня навчальних дисциплін «Культурологія», 
«Сучасні соціокультурні процеси України», 
активізує мистецтвознавчі знання та спо-
нукає до опанування медіаосвітніх засобів 
навчання. Естетичний компонент реалізу-
ється у вихованні візуального мислення та 
розвитку естетичного смаку майбутніх учи-
телів образотворчого мистецтва на дис-
циплінах «Історія зарубіжного мистецтва», 
«Історія дизайну та архітектури», «Дизайн», 
«Культурологія», «Естетика». Орієнтація на 
світові канони краси, ознайомлення з но-
вими еталонами смаків, знайомство з но-
вітніми технологіями активізує почуття,  
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підсилює емоції та вмотивовує студентів на 
власні творчі пошуки, роздуми, спостере-
ження та досягнення.

Аналіз, обмін враженнями, розвиток куль-
тури емоцій і почуттів, набуття аналітичних 
умінь реалізовуватиметься в дискусіях на 
семінарських заняттях (семінари, дебати, 
презентації та проекти по темам візуально-
го мистецтва) про класичне, сучасне та візу-
альне мистецтво з метою активізації емоцій-
но-почуттєвих реакцій у процесі сприйняття 
різних творів мистецтва, натхнення на пошук 
естетичних рішень, конкретизації уваги на 
високих духовних якостях об’єктів культури і 
мистецтва. У таких видах занять можна реа-
лізовувати мотиваційний, когнітивний та ес-
тетичний компоненти у структурі візуальної 
культури майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва. У свою чергу, розвиток пізна-
вальних інтересів до візуального мистецтва, 
збагачення та систематизація психолого-пе-
дагогічних знань і мистецьких фахових знань 
для розвитку емоційно-почуттєвої сфери по-
шуковими методами і методом порівняльно-
го аналізу забезпечуватиме формування ког-
нітивного та оцінного компонентів.

У ході розвитку емоційно-почуттєвої 
сфери важливу роль, на нашу думку, віді-
граватиме художня-творча діяльність сту-
дентів із використанням засобів візуально-
го мистецтва, яка може здійснюватися не 
тільки в індивідуальній, самостійній роботі 
під час викладання навчальних дисциплін 
«Композиція», «Дизайн», а й у спільній ви-
ставковій діяльності групи чи потоку, ство-
ренні звітних мультимедійних презентацій і 
проектів. Художньо-творча діяльність спри-
ятиме формуванню складників мотивацій-
ного, когнітивного, естетичного та оцінного 
компонентів. Практичний етап роботи вмо-
тивує майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва на досягання успіху в худож-
ньо-творчий діяльності засобами візуальної 
культури, забезпечить знаннями та есте-
тичним ставленням та допоможе адекватно 
оцінювати власні досягнення з позиції ес-
тетики, мистецтва та професіоналізму.

Висновки. Підсумовуючи, доходимо 
висновку, що розвиток емоційно-почуттє-
вої сфери засобами візуального мистецтва 
впливатиме на формування всіх виокрем-
лених компонентів у структурі візуальної 

культури майбутніх учителів образотворчо-
го мистецтва, а отже, є педагогічною умо-
вою. Перспективами подальших розвідок 
уважаємо розробку експериментальної ме-
тодики з упровадження в освітній процес 
педагогічного закладу вищої освіти озна-
ченої педагогічної умови для формування 
візуальної культури майбутніх учителів об-
разотворчого мистецтва.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ 
МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО 
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доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті розглянуто проблему імплементації міждисциплінарного підходу до диференційованого 
навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного спілкування. Проаналізовано 
науковий досвід щодо впровадження міждисциплінарного підходу в навчальний процес. Визначено 
основні поняття, cпецифіка, принципи, технології, основні положення міждисциплінарного підходу до 
диференційованого навчання.

Ключові слова: міждисциплінарний підхід, диференційоване навчання, майбутні ІТ-фахівці, профе-
сійно орієнтоване англомовне спілкування, навчальний стиль, рівні володіння іноземною мовою.

В статье рассмотрена проблема имплементации междисциплинарного подхода к дифференцирован-
ному обучению будущих ИТ-специалистов профессионально ориентированного англоязычного обще-
ния. Проанализирован научный опыт по внедрению междисциплинарного подхода в учебный процесс. 
Определены основные понятия, специфика, принципы, технологии, основные положения междисци-
плинарного подхода к дифференцированному обучению.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, дифференцированное обучение, будущие ИТ-специ-
алисты, профессионально ориентированное англоязычное общение, учебный стиль, уровень владения 
иностранным языком.

Synekop O.S. INTERDISCIPLINARY APPROACH TO DIFFERENTEATED INSTRUCTION  
OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TO THE FUTURE IT-SPECIALISTS

The discipline of English for specific purposes combines the content of different professional disciplines. 
In this regard, it becomes important to involve an interdisciplinary approach to differentiated instruction of 
English for specific purposes to the future specialists of information technology (IT). The interdisciplinary 
approach in the research is defined as a synthesis of the content of different cycles of professional disciplines 
with an English for specific purposes which is based 1) on the selection of professional materials and the ways 
of its realization with taking into account the individual features of the students in the learning process; 2) on 
the subordination of the goals of English for specific purposes, “zone of proximal development” of learners; 
3) on the formation of English for specific purpose competence in listening, speaking, reading and writing as 
a result; 4) on the basis of the development of cognitive interest of students in professional activities and the 
improvement of English for specific purposes knowledge. The interdisciplinary links have various qualities 
and can be considered in the content and organizational aspects. Thus, the specific of differentiated instruction 
within its goals and results requires the adaptation and variation of the content to the level of knowledge of 
the foreign language (B1, B2), as well as language learning style of the future IT-specialists. The principle of 
synthesis of foreign language and professional disciplines, the principle of adaptability and the principle of 
interdisciplinary co-operation of the interdisciplinary approach are suggested. The technologies and the main 
assertions of the interdisciplinary approach are outlined.

Key words: interdisciplinary approach, differentiated instruction, future IT-specialists, English for specific 
purposes, learning style, levels of foreign language proficiency.

Постановка проблеми. Кваліфікація 
професіоналів галузі інформаційних тех-
нологій (ІТ) у широкому сенсі цього по-
няття орієнтована на оволодіння фахо-
вими знаннями, навичками, вміннями та 
досвідом, які уможливлюються через опа-
нування ними низки дисциплін, що пов’я-
зані між собою, є взаємодоповнюючими 
й однаково важливими для формування 
професійних компетентностей майбутніх 
фахівців ІТ-галузі. Мова йде про ключове 
явище ІТ-галузі – «міждисциплінарність», 
яке потребує розуміння того, що вирішен-

ня складних фахових проблем виходить за 
межі однієї дисципліни. Нині ІТ-фахівець 
може поєднувати компетентності програмі-
ста і водночас менеджера чи програміста 
і веб-дизайнера. І таких поєднань стає з 
кожним днем все більше і більше. Відтак 
актуальними стають вимоги до вмінь таких 
фахівців працювати на стику спеціальнос-
тей та швидкої адаптації до змін у проце-
сі вирішення різних виробничих завдань. 
Іноземна мова професійного спрямуван-
ня, як синергетичний фаховий інструмент 
із власними механізмами самоорганізації, 
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саморегулювання й адаптивності, завдяки 
сумарному ефекту поєднання і взаємодії 
різних елементів-дисциплін дозволяє май-
бутньому ІТ-фахівцю досягти якісного рів-
ня сформованості цілісних знань, навичок і 
вмінь професійно орієнтованого англомов-
ного спілкування. У зв’язку із цим набуває 
значущості залучення міждисциплінарного 
підходу до диференційованого навчання 
майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнто-
ваного англомовного спілкування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Найбільш значущі наукові розвідки з 
проблеми впровадження міждисциплінар-
ності в процес викладання іноземної мови 
для студентів технічних спеціальностей ви-
світлені в роботах М.В. Правдіної (вивчала 
проблему інтеграції загальнотехнічної та 
іншомовної підготовки як засіб формуван-
ня інженерної культури технічного закладу 
вищої освіти) [10], Л.О. Конопленко (вико-
ристовувала міждисциплінарну інтеграцію 
в англомовному навчанні говоріння студен-
тів майбутніх фахівців з інформаційної без-
пеки) [6], Н.В. Попової (описала міждисци-
плінарну парадигму як основу формування 
інтегративних компетенцій студентів бага-
топрофільного вишу) [9], М.С. Багарядце-
вої (інтегрувала іноземну мову в спеціаль-
ний предмет на міжпредметній основі на 
рівні дидактичного синтезу) [1]. Залучен-
ня міждисциплінарного підходу в процес 
викладання іноземної мови професійного 
спрямування висвітлено Н.С. Саєнко, яка 
зазначає, що міждисциплінарний підхід ре-
алізується: 1) в плані компонентного фор-
мування змісту навчання; 2) в плані тема-
тичного наповнення навчальних матеріалів 
[12]. І.В. Слесаренко враховує зазначений 
підхід у розробці міждисциплінарних освіт-
ніх програм у закладах вищої освіти, які 
ставлять за мету: ознайомити студентів із 
базовими професійними знаннями в галу-
зі геології, термінології; навчити студентів 
умінням презентації професійного змісту 
іноземною мовою (індивідуальна та групова 
презентація проекту); ознайомити студен-
тів із основами вербальної і невербальної 
іншомовної комунікації в професійній сфері 
спілкування з метою ефективної організації 
командної роботи, роботи в групах, проек-
тного менеджменту [14, с. 60]. Дослідники 
Н.М. Удіна та А.А. Атабекова вважають, що 
використання міждисциплінарного підхо-
ду сприяє ефективному засвоєнню мови 
спеціальності, розумінню особливостей 
взаємодії мови та права [15]. З огляду на 
зазначене вище доходимо висновку, що 
науковцями створене значне наукове під-
ґрунтя в ракурсі дослідження міждисциплі-
нарного підходу у викладанні англійської 

мови професійного спрямування. Тим не 
менш, актуальним залишається розгляд 
міждисциплінарного підходу до диферен-
ційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців 
професійно орієнтованого англомовного 
спілкування.

Постановка завдання. Метою даної 
статті є аналіз міждисциплінарного підходу 
до диференційованого навчання майбутніх 
ІТ-фахівців професійно орієнтованого ан-
гломовного спілкування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи підходи до органі-
зації освітнього процесу, Лю Вєньцюань 
було запропоновано алгоритм опису пе-
дагогічних підходів, який включає: 1) ос-
новні поняття, 2) принципи, 3) технології  
[9, с. 19–20]. Крім визначених алгоритміч-
них кроків, також необхідно окреслити спе-
цифіку й основні положення використаного 
підходу, що проектуються на особливос-
ті розробленої методики. У зв’язку із цим 
послідовність алгоритму опису підходу в 
нашому дослідженні може бути представ-
лена так: 1) основні поняття, 2) cпецифіка, 
3) принципи, 4) технології, 5) основні поло-
ження підходу.

Насамперед, доцільно звернутися до 
термінології міждисциплінарного підхо-
ду, зокрема, таких термінів, як «міждис-
циплінарність», «міждисциплінарний», 
«міждисциплінарні зв’язки». Відповідно 
до Уебстерської енциклопедії прикмет-
ник «міждисциплінарний»/interdisciplinary 
в широкому сенсі цього слова трактується 
як той, що об’єднує або включає дві або 
більше навчальних дисциплін чи галузей 
досліджень [20, с. 741]. У вітчизняній лі-
тературі науковці (А.П. Синяков, М.К. Ко-
тиленков) часто використовують його си-
нонім «міжпредметний» [13, с. 8]. Іменник 
«міждисциплінарність» Н. Г. Ледермен та 
М. Л. Ніес (N. G. Lederman та M. L. Niess) 
трактують як цілісність різних академічних 
дисциплін, різниця між якими залишається 
ясною, і зв’язки між предметами підсилені 
[19, с. 57]. На думку І.Д. Звєрєва, понят-
тя «міждисциплінарні зв’язки» передбачає 
«взаємну узгодженість змісту освіти з різ-
ними навчальними предметами, побудову 
і відбір матеріалу, які визначаються як за-
гальними цілями освіти, так і оптимальним 
урахуванням навчально-виховних завдань, 
зумовлених специфікою кожного навчаль-
ного предмета» [4, c. 6]. Отже, дотриму-
ючись точки зору І.Д. Звєрєва, вважаємо, 
що «міждисциплінарність» та «міждисциплі-
нарні/міжпредметні зв’язки» є тотожними 
поняттями [4, c. 5]. 

Науковці (К. Джонс (C. Jones), Н.М. Удіна 
та А.А. Атабекова) розуміють міждисциплі-
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нарний підхід як синтез більше, ніж однієї 
дисципліни та створення команди виклада-
чів та студентів, які збагачують загальний на-
вчальний досвід [18]; як «об’єднання трьох 
або більше областей знань, теоретичних 
і практичних, які можуть бути об’єднані за 
тематичним, проблемним, історичним, регі-
ональним або іншим принципом» [15]. Бе-
ручи до уваги наукові розвідки, розглядаємо 
міждисциплінарний підхід до диференційо-
ваного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування як синтез змісту 
різних циклів фахових дисциплін з інозем-
ною мовою професійного спрямування, що 
створений: 1) на відборі фахових матеріа-
лів та шляхів його засвоєння з урахуванням 
індивідуально-типологічних особливостей 
суб’єкту навчання; 2) на підпорядкуванні 
професійно орієнтованим іншомовним ці-
лям, «зоні найближчого розвитку» [2; 3];  
3) з орієнтацією на формування професій-
но орієнтованої англомовної компетентності 
в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі, як 
результату; 4) на основі розвитку пізнаваль-
ного інтересу студентів до професійної ді-
яльності та підвищення міцності професійно 
орієнтованих іншомовних знань.

Далі необхідно розглянути специфіку 
міждисциплінарного підходу в умовах ди-
ференційованого навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкуван-
ня майбутніх ІТ-фахівців. Іноземна мова 
професійного спрямування для майбут-
ніх ІТ-фахівців пов’язана як із циклом на-
вчальних дисциплін природничо-наукової 
підготовки, циклом навчальних дисциплін 
базової професійної підготовки, циклом 
навчальних дисциплін професійно-прак-
тичної підготовки, так і циклом навчальних 
дисциплін соціально-гуманітарної підготов-
ки (рис. 1). Зазначимо, що кожен цикл, як і 
кожна дисципліна циклу, має своє функці-
ональне призначення, що відтворюються в 
системі знань, навичок і вмінь майбутнього 
ІТ-фахівця.

Оскільки міждисциплінарність передба-
чає виявлення точок перетину з різними 
дисциплінами, міждисциплінарні зв’язки 
в диференційованому навчанні майбутніх 
ІТ-фахівців професійно орієнтованого ан-
гломовного спілкування можна розглядати 
в змістовній і організаційній площині. Отже, 
перейдімо до їх детального розгляду.

Вивчаючи міждисциплінарні зв’язки рід-
ної мови з різними шкільними предметами, 
І.Д. Звєрєв виявив, що змістовна сторона 
цих зв’язків відмінна, вони є різноякісними і 
можуть бути об’єднані в такі групи: 1) рідна 
мова – російська та іноземна мови; 2) рід-
на мова – література; 3) рідна мова – істо-
рія, географія, біологія, математика, хімія, 
фізика; 4) рідна мова – співи, малювання, 
фізична культура, праця. У першому випад-
ку зв’язки носять порівняльний чи генетич-
ний характер, у другому – мова виступає 
як «першоелемент» для вивчення літера-
тури, в третьому – зв’язки виражаються у 
використанні матеріалу для розвитку мов-
лення, в четвертому – зв’язки є тимчасо-
вими і непослідовними [4, с. 31–32]. Далі 
ідеї щодо виявлення міждисциплінарних 
зв’язків рідної мови з іншими предметами 
були поглиблені в рамках шкільної освіти  
М.М. Ушаковим і в рамках змісту включають 
генетичні, порівняльні і функціональні зв’язки  
[16, с. 234–253].

Унаслідок вищевикладеного міждисци-
плінарні зв’язки іноземної мови профе-
сійного спрямування власне з фаховими і 
гуманітарними дисциплінами реалізуються 
через використання фахового матеріалу з 
метою формування професійно орієнтова-
них англомовних компетентностей в аудію-
ванні, говорінні, читанні і письмі. При цьо-
му, поділяючи думку І.Д. Звєрєва [4, с. 31], 
відмітимо, що специфіка цих зв’язків поля-
гає в тому, що вони є різноякісними, тоб-
то вони не мають спільного теоретичного 
підґрунтя (фізичні і математичні теорії), яке 
стосуються об’єкту вивчення – йдеться про 

Рис. 1 Зв’язок іноземної мови професійного спрямування 
з різними циклами дисциплін
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інформаційні технології. Відтак доцільним є 
впроваджувати такі зв’язки у змістовному 
та організаційному плані (рис. 2). Далі роз-
глянемо їх детальніше.

З-поміж існуючих зв’язків у змістовному 
плані найбільш характерним для диферен-
ційованого навчання професійно орієнто-
ваного англомовного спілкування є функ-
ціональний зв’язок. Він спрямований на 
формування професійно орієнтованих ан-
гломовних компетентностей в аудіюванні, 
говорінні, читанні і письмі майбутніх ІТ-фа-
хівців та «сприятиме їхньому ефективному 
функціонуванню в культурному розмаїтті 
навчального та професійного середовищ» 
[17, c. 8]. Це означає, що діяльність ІТ-фа-
хівців супроводжується використанням 
іноземної мови для задоволення низки 
фахових потреб,таких як: прогнозуван-
ня результатів ІТ-проекту, порівняння ре-
зультатів наслідків впливу шкідливого про-
грамного забезпечення, характеристика та 
порівняння різних операційних систем, про-
грамного забезпечення; висловлення точки 
зору щодо різних питань ІТ-галузі, внесен-
ня пропозицій; розпитування та відповідь 
на запитання, погодження та заперечення, 
переконання, узагальнення, класифікація, 
аналіз, інтерпретація даних тощо.

На думку М.М. Ушакова, функціональ-
ний зв’язок встановлюється через тема-
тичні тексти як зразки різних стилів [16, 
c. 244] та жанрів з їх особливостями. Без-
сумнівно, автентичний фаховий текст як 
комунікативна одиниця виконує функцію 
активізації, розширення, систематизації 
і вдосконалення фахових знань студента 
ІТ-галузі; функцію презентації автентично-

го мовного і мовленнєвого навчального 
матеріалу; функцію формування мовних 
(фонетичні, лексичні, граматичні) навичок; 
функцію розвитку професійно орієнтованих 
англомовних умінь в аудіюванні, говорінні, 
читанні і письмі. Проте зміст не обмежу-
ється відбором професійно орієнтованих 
англомовних текстів. Також і сфери, фахові 
теми, проблеми, комунікативні ситуації та 
ролі, комунікативні цілі і наміри, мовний ма-
теріал (фонетичний, лексичний, граматич-
ний) ІТ-галузі, вправи для надання знань, 
навичок, умінь професійно орієнтованого 
англомовного спілкування, фахові знання, 
навички, вміння та досвід як складові ча-
стини змісту відображають функціональний 
зв’язок між іноземною мовою професійно-
го спрямування з фаховими дисциплінами 
та дисциплінами соціально-гуманітарної 
підготовки. Відповідно, специфіка дифе-
ренційованого навчання в рамках його ви-
значених цілей і результатів потребує 
адаптації і варіювання змістовного компо-
ненту до рівня володіння іноземною мовою  
(В1, В2), а також до навчального стилю 
майбутніх ІТ-фахівців. До прикладу, відбір 
текстів відповідних стилів і жанрів із різним 
рівнем складності; розробка вправ для сту-
дентів із різним рівнем володіння іноземни-
ми мовами та/чи домінуючими навчальни-
ми стилями; варіювання фаховими темами, 
ситуаціями, ролями; дотримання гнучкості 
цілей з урахуванням «зони найближчого 
розвитку» [2, 3] майбутнього ІТ-фахівця.

Для організації навчального процесу в 
рамках шкільної освіти науковці окреслю-
ють міждисциплінарні зв’язки за способом 
засвоєння зв’язків у різних видах знань; за 
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широтою здійснення; за часом здійснен-
ня/хронологією реалізації; за постійністю 
реалізації; за рівнем організації навчаль-
но-виховного процесу; за формами органі-
зації роботи учня і вчителя (за І.Д. Звєрє-
вим, В.Н. Максимовою [5], Н.Н. Ушаковим 
[16], А.В. Конишевою [7]). У вищій школі в 
навчанні іноземної мови студентів немов-
них спеціальностей М.В. Правдіна виділяє 
випереджувальні, синхронні і ретроспек-
тивні міждисциплінарні зв’язки [10, c. 91]. 
Схожі міждисциплінарні зв’язки пропонує і  
М.С. Багарядцева, зокрема: ретроспектив-
ні, послідовні та паралельні [1, c. 93].

Ураховуючи досвід дослідників [1; 10; 5],  
в організаційному плані ми виділяємо такі 
міждисциплінарні зв’язки: за участю викла-
дачів різних циклів дисциплін (опосеред-
кована, безпосередня); за хронологічністю 
(супровідні, ретроспективні, випереджу-
вальні); за формою організації роботи сту-
дентів і викладача в рамках аудиторної і 
позааудиторної роботи (індивідуальні, гру-
пові, колективні). 

Важливу роль в організації навчального 
процесу з іноземної мови відіграють ви-
кладачі фахових дисциплін. Їх участь може 
бути як опосередкованою, тобто через 
консультації з викладачем іноземної мови 
(визначення й обговорення необхідної те-
матики, рекомендація щодо включення 
текстів певних жанрів, надання текстів), 
так і безпосередньою, а саме корегування 
певних комунікативних ситуацій, перегляд 
робіт студентів, написання кваліфікованих 
пояснень і коментарів до письмових робіт 
студентів, участь у конференціях, дискусіях 
і дебатах в якості журі, експертів тощо. Та-
ким чином, залучення викладачів фахових 
дисциплін має низку переваг: по-перше, 
якісно й комплексно здійснюється відбір 
навчальних матеріалів (тематика, тексти 
і ситуації, ролі, цілі, наміри), що відпові-
дають потребам і інтересам ІТ-фахівців; 
по-друге, глибше висвітлюється фахова 
проблематика за безпосередньою участю 
фахівців-предметників.

За хронологічністю виділяємо супровідні 
міждисциплінарні зв’язки, які передбача-
ють паралельне опрацювання тематичного 
матеріалу з різних циклів дисциплін на за-
няттях з англійської мови; ретроспективні 
міждисциплінарні зв’язки, що характеризу-
ються опануванням іншомовного матеріалу 
з опорою на вже отримані знання з інших 
дисциплін. Окреслені міждисциплінарні 
зв’язки дозволять активізувати, закріпи-
ти, систематизувати й удосконалити знан-
ня студентів, а також збагатити їх досвід. 
Випереджальні міждисциплінарні зв’язки 
використовуються під час опанування, на-

приклад, певних історичних фактів. Таким 
чином, у диференційованому навчанні май-
бутніх ІТ-фахівців професійно орієнтовано-
го спілкування доцільно використовувати 
всі три види міждисциплінарних зв’язків. 
Утім, рекомендується переважно віддавати 
перевагу супровідним і ретроспективним 
міждисциплінарним зв’язкам, оскільки вони 
відповідають рівню фахової обізнаності 
суб’єкта навчання в навчальному матеріалі. 
Отже, такі міждисциплінарні зв’язки дозво-
ляють постійно активізувати фахові знання, 
а також підвищують міцність їх засвоєння 
через призму іноземної мови професійного 
спрямування.

За формами організації роботи студентів 
у рамках аудиторної і позааудиторної ро-
боти міждисциплінарні зв’язки поділяються 
на індивідуальні, групові та колективні для 
вирішення різних професійно орієнтованих 
англомовних задач. Індивідуальна робота 
включає написання текстів різних жанрів, 
пошук професійно орієнтованої інформації, 
підготовку доповідей-презентацій; групова 
і колективна робота охоплює дискусії, об-
говорення, інтерв’ю на фахову тематику, 
рольові професійно орієнтовані ігри тощо. 
Поєднання індивідуального формату вико-
нання завдання студентом (з урахуванням 
його інтересів) із груповими та колектив-
ними призводить до формування вмінь 
працювати як індивідуально, так і в коман-
ді, збагачення лінгвістичних і професійно 
орієнтованих знань. У диференційованому 
навчанні професійно орієнтованого англо-
мовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців 
варіюються організаційні форми з ураху-
ванням рівня володіння іноземної мови 
(групи за рівнями В1 та В2, змішані групи), 
навчальними стилями (візуали надають пе-
ревагу працювати індивідуально чи іноді в 
парі, аудіали та кінестетики – в групах, ко-
лективно).

Нарешті, перейдемо до принципів між-
дисциплінарного підходу в диференційо-
ваному навчанні майбутніх ІТ-фахівців 
професійно орієнтованого англомовного 
спілкування. Принцип синтезу іноземної 
мови та фахових дисциплін реалізується на 
змістовному та організаційному рівні через 
координацію знань із різних ІТ-спеціаль-
ностей з урахуванням фахової складової 
частини; усвідомлення та гнучкість знань; 
забезпечення об’єктивною і раціональ-
ною інформацією відповідних дисциплін. 
Принцип адаптивності здійснюється через 
адаптацію навчальних матеріалів (відбір 
певних тем і текстів, комунікативних ситу-
ацій, ролей, комунікативних цілей) із різних 
циклів дисциплін із метою імплементації їх 
в іноземну мову, що відповідає потребам 
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студентів-майбутніх ІТ-фахівців; розробку 
комплексів вправ відповідно до індивіду-
ально-типологічних особливостей (рівень 
володіння іноземною мовою, навчальний 
стиль) та умов навчального процесу. Прин-
цип міждисциплінарної кооперації полягає 
у співпраці викладачів фахових дисциплін, 
випускників, а також студентів із виклада-
чами іноземної мови у визначенні змістов-
ної (тематика, тексти, ситуації) та організа-
ційної складових частин.

З-поміж технологій, які використовують-
ся в диференційованому навчанні профе-
сійно орієнтованого англомовного спілку-
вання, домінуючими в міждисциплінарному 
підході є проектна технологія, технологія 
навчання в співпраці, технологія розвитку 
творчої особистості.

Зважаючи на зазначене вище, основ-
ні положення міждисциплінарного підходу 
передбачають:

1) побудову диференційованого нав-
чання з урахуванням змістовного компо-
ненту фахових дисциплін (тематика, тексти, 
комунікативні ситуації, ролі, комунікативні 
цілі, наміри, мовний матеріал, вправи), що 
узгоджуються із цілями і результатом, осо-
бливостями викладання професійно орієн-
тованої англійської мови та різноаспектно 
представляють майбутню професійну ді-
яльність в ІТ-галузі;

2) урахування індивідуально-типоло-
гічних особливостей (рівень володіння іно-
земною мовою, навчальний стиль) майбут-
ніх ІТ-фахівців, їх потреб, мотивів, інтересів, 
володіння фаховим матеріалом під час від-
бору навчального матеріалу та розробки 
вправ;

3) константну активізацію професійно 
орієнтованих знань та підвищення їх міц-
ності засвоєння через призму іноземної 
мови професійного спрямування;

4) залучення викладачів іноземної мови 
та фахових дисциплін, студентів до співп-
раці, що сприяє підвищенню ефективності 
опанування професійно орієнтованого ан-
гломовного спілкування;

5) використання проектної технології, 
технології навчання у співпраці, технології 
розвитку творчої особистості;

6) урізноманітнення індивідуальних, 
групових і колективних форм роботи з ме-
тою вирішення різних професійно орієнто-
ваних англомовних задач.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, міждисциплінарний підхід 
передбачає побудову диференційованого 
навчання професійно орієнтованого англо-
мовного спілкування на основі використан-
ня змістовних і організаційних міждисци-
плінарних зв’язків для створення фахового 

комунікативного контенту, що відбирається 
з різних професійно орієнтованих дисциплін 
і адаптується викладачем до індивідуаль-
но-типологічних особливостей майбутніх 
ІТ-фахівців; сприяє константній активізації 
професійно орієнтованих знань, підвищен-
ню їх міцності, задоволенню потреб та інте-
ресів суб’єкта навчального процесу. 

Надалі фокусом нашого дослідження є 
аналіз особистісно-діяльнісного підходу 
до диференційованого навчання майбутніх 
ІТ-фахівців професійно орієнтованого ан-
гломовного спілкування.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ «НА РИНКУ» 
НА ОСНОВІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ 

ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Стефанишин К.Л., к. пед. н.,
старший викладач кафедри української мови

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

У статті подано навчально-методичні матеріали до практичного заняття з української мови як іно-
земної, побудовані на основі комунікативного підходу до навчання. Розроблено систему тренувальних 
вправ, спрямовану на формування та розвиток різних видів мовленнєвої діяльності (слухання, говорін-
ня, читання й письма). Запропоновані види робіт відтворюють мовленнєвий процес у реальному житті, 
дають змогу реалізовувати найнеобхідніші комунікативні потреби, пов’язані з покупками на ринку. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, навчально-методичні матеріали, комунікативний під-
хід, мовленнєва діяльність, тренувальні вправи, ринок.

В статье представлены учебно-методические материалы к практическому занятию по украинскому 
языку как иностранному, построенные на основе коммуникативного подхода к обучению. Разработа-
на система тренировочных упражнений, направленная на формирование и развитие различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Предложенные виды работ воспроиз-
водят речевой процесс в реальной жизни и позволяют реализовывать самые необходимые коммуника-
тивные потребности, связанные с покупками на рынке.

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, учебно-методические материалы, коммуника-
тивный подход, речевая деятельность, тренировочные упражнения, рынок.

Stefanyshyn K.L. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL MATERIALS TO THE THEME  
“ON THE MARKET” ON THE BASIS OF THE COMMUNICATIVE APPROACH TO LEARNING 
UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

The article presents educational and methodological materials, built on the basis of a communicative ap-
proach to learning, for practical classes in Ukrainian as a foreign language. “Ukrainian as a foreign language” 
is a practical educational discipline, the purpose of which is to provide basic communicative needs of foreign 
students in the household and educational-professional spheres. Therefore, the communicative approach is the 
main factor that determines and forms the methodological orientation of the teacher in the process of language 
learning. The essence of the communicative method is that language learning is a model of the natural process 
of communication in this language. Taking into account that the main function of the language is communica-
tive, the communicative approach to studying the Ukrainian language as a foreign one can be called the main, 
the most important. In order to solve specific communicative tasks in the process of studying Ukrainian as a 
foreign language, we offer the examples of exercises and tasks for the topic “On the Market”, tested on prac-
tical classes in discipline. A system of training exercises aimed at the formation and development of various 
types of speech activities (listening, speaking, reading and writing) was developed. The proposed types of 
works reproduce the speech process in real life and allow to realize the most necessary communication needs 
associated with purchases on the market. Exercises such as “question and answer”, situational tasks, speech 
situations, dialogues, etc. reproduce the speech process in real life and encourage foreign students to commu-
nicate, which ensures the effectiveness of studying Ukrainian as a foreign language.

Key words: Ukrainian as a foreign language, educational-methodological materials, communicative 
approach, speech activity, training exercises, market.

Постановка проблеми. «Українська 
мова як іноземна» є практичною навчаль-
ною дисципліною, мета якої – забезпечення 
базових комунікативних потреб чужозем-
них студентів у побутовій і навчально-про-
фесійній сферах [1], тому комунікативний 
підхід є основним фактором, що визначає 
й формує методичну спрямованість викла-
дача в процесі навчання мови. Сутність ко-
мунікативного методу полягає в тому, що 
навчання мови – це модель природного 
процесу спілкування цією мовою. Урахову-

ючи те, що основна функція мови комуні-
кативна, комунікативний підхід до вивчення 
української мови як іноземної можна назва-
ти основним, найважливішим.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням комунікативного методу 
навчання мови займалося багато наукових 
колективів і методистів у різних країнах. 
Перші теоретичні праці належать методи-
стам і викладачам іноземних мов (І. Зимняя, 
Є. Пассов, О. Біляєв, І. Бім та ін.). Концеп-
туальні засади й окремі аспекти комуні-
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кативного вивчення мови сформульовано 
українськими науковцями (В. Мельничайко, 
Л. Варзацька, М. Вашуленко, Г. Шелехова, 
Л. Скуратівський, Н. Остапенко, М. Пенти-
люк, Л. Паламар та ін.). Натепер цей підхід 
досить широко розроблений і використо-
вується в шкільній освіті, проте актуальною 
є проблема реалізації комунікативного ме-
тоду вивчення української мови як інозем-
ної у вищій школі.

Постановка завдання. Мета статті – 
запропонувати навчально-методичні мате-
ріали до теми «На ринку», побудовані на 
основі комунікативного підходу до навчан-
ня української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Мовне наповнення навчаль-
но-тренувальних вправ підпорядковане ко-
мунікативному підходу до навчання, який 
визначив наявність на занятті завдань, 
призначених для формування та розвитку 
різних видів мовленнєвої діяльності (слу-
хання, говоріння, читання й письма).

Завдання 1. Знайдіть зайве слово. 
1. Фрукти: абрикоси, яблука, баранина, 

груші, ананаси.
2. Овочі: кабачки, лимони, картопля, пе-

трушка, буряки.
3. Бакалія: борошно, гречка, кава, мака-

рони, батон.
4. Кондитерські вироби: цукор, цукерки, 

шоколад, морозиво, печиво.
5. Молочні продукти: йогурт, кефір, сік, 

масло, молоко.
6. М’ясні продукти: баранина, ковбаса, 

курка, рис, сосиски.
7. Напої: вино, мінеральна вода, пиво, 

сік, часник.
8. Хлібопродукти: батон, сіль, булка, кру-

асан, хліб.
9. Фрукти: мандарини, сметана, ківі, гра-

нати, полуниця.
10. Овочі: помідори, телятина, квасоля, 

перець, горох.

11. Бакалія: олія, рис, сіль, буряк, цукор.
12. Кондитерські вироби: морозиво, пе-

чиво, тістечко, торт, пиво.
13. Молочні продукти: масло, молоко, 

кукурудза, сир, сметана.
14. М’ясні продукти: телятина, груші, ба-

ранина, свинина, сосиски.
Завдання 2. Читайте діалог.
– Привіт, Ірино! Що ти робиш на ринку?
– Привіт, Флоренс! Я купую овочі і фрук-

ти. А ти?
– Я також хочу купити фрукти. Але я ще 

погано знаю, як українською мовою нази-
вати гроші.

– Дуже легко. Це 1 (одна) гривня. А це  
1 (одна) копійка. Одна гривня – це 100 (сто) 
копійок. Ще є 2 (дві) гривні, 5 (п’ять) гри-
вень, 10 (десять) гривень. 

– 20 (двадцять) гривень, 50 (п’ятдесят) 
гривень і 100 (сто) гривень. Так?

– Так, так! А ще є 200 (двісті) і  
500 (п’ятсот) гривень. А ось 1 (одна) копійка,  
2 (дві) копійки, 5 (п’ять) копійок, 10 (десять) 
копійок.

– 25 (двадцять п’ять) і 50 (п’ятдесят) ко-
пійок.

– Флоренс, а як ти питатимеш про  
фрукти?

– «Скажіть, будь ласка, скільки коштує 
кілограм яблук?»

– «Кілограм яблук коштує 10 (десять) 
гривень». А далі?

– «Зважте мені, будь ласка, 2 (два) кіло-
грами яблук». Добре?

– Так. А які ще фрукти ти будеш купува-
ти?

– Мабуть, виноград і груші.
– А я люблю ананаси й банани.
– Бувай, Ірино! Як добре, що я тебе зу-

стріла!
– До побачення, Флоренс! Рада була до-

помогти.
Завдання 3. Читайте. Запам’ятайте.
Скільки?

0–10 11–20 30–100 200–1000 
0 – нуль
1 – один (долар), 
одна (гривня), одне (євро) 
2 – два (долари, євро), 
дві (гривні)
3 – три
4 – чотири
5 – п’ять
6 – шість
7 – сім
8 – вісім
9 – дев’ять
10 – десять

11 – одинадцять
12 – дванадцять
13 – тринадцять
14 – чотирнадцять
15 – п’ятнадцять
16 – шістнадцять
17 – сімнадцять
18 – вісімнадцять
19 – дев’ятнадцять
20 – двадцять

30 – тридцять
40 – сорок
50 – п’ятдесят
60 – шістдесят
70 – сімдесят
80 – вісімдесят
90 – дев’яносто
100 – сто

200 – двісті
300 – триста
400 – чотириста
500 – п’ятсот
600 – шістсот
700 – сімсот
800 – вісімсот
900 – дев’ятсот
1000 – одна тисяча
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Завдання 4. Назвіть числа.
Зразок: 1 – один, 21 – двадцять один.
10, 4, 6, 2, 11, 15, 40, 32, 50, 12, 71, 44, 

85, 24, 0, 14, 20, 17, 30, 28, 31, 100, 101, 
202, 345, 500.

Завдання 5. Запам’ятайте.

1 (одна) 
копійка
2 (дві) 
копійки
3, 4 
копійки
5 – 20 
копійок

1 (одна) 
гривня
2 (дві) 
гривні
3, 4 грив-
ні
5 – 20 
гривень
100, 200, 
… 1000 
гривень

1 (один) 
грам
2 (два) 
грами
3, 4 гра-
ми
5–20 
грамів
100, 200, 
… 900 
грамів

1 (один) 
кілограм
2 (два) 
кілограми
3, 4 
кілограми
5–20 
кілограмів
100, 200, 
… 900 
кілограмів

Завдання 6. Утворіть словосполучення.
Зразок:
1 (копійка, гривня, грам, кілограм) – 

одна копійка, одна гривня, один грам, один 
кілограм.

2 (копійка, гривня, грам, кілограм).
3 (копійка, гривня, грам, кілограм).
4 (копійка, гривня, грам, кілограм).
5 (копійка, гривня, грам, кілограм).
6 (копійка, гривня, грам, кілограм).
7 (копійка, гривня, грам, кілограм).
8 (копійка, гривня, грам, кілограм).
9 (копійка, гривня, грам, кілограм).
10 (копійка, гривня, грам, кілограм).
20 (копійка, гривня, грам, кілограм).
21 (копійка, гривня, грам, кілограм).
22 (копійка, гривня, грам, кілограм).
24 (копійка, гривня, грам, кілограм).
25 (копійка, гривня, грам, кілограм).
Завдання 7. Пишіть.
Зразок: Дайте, будь ласка, 1 кг бананів. 

– Дайте, будь ласка, один кілограм бананів.
1. Дайте, будь ласка, 2 кг квасолі.  

2. Дайте, будь ласка, 1 кг лимонів. 3. Дай-
те, будь ласка, 5 кг помідорів. 4. Дайте, 
будь ласка, 6 кг полуниці. 5. Дайте, будь 
ласка, 8 кг яблук. 6. Дайте, будь ласка,  
9 кг ківі. 7. Дайте, будь ласка, 10 кг ка-
пусти. 8. Дайте, будь ласка, 4 кг огір-
ків. 9. Дайте, будь ласка, 7 кг кабачків.  
10. Дайте, будь ласка, 12 кг цибулі. 11. 
Дайте, будь ласка, 20 кг картоплі. 12. 
Дайте, будь ласка, 10 кг моркви. 13. Дай-
те, будь ласка, 3 кг кукурудзи. 14. Дайте, 
будь ласка, 15 кг гороху.

Завдання 8. Читайте. Запам’ятайте.

У мене є ЩО? У мене немає 
ЧОГО?

Називний відмінок Родовий відмінок

Чоловічий рід – -а (-я), -у (-ю)

хлібo хліба
лимона
оселедця
винограду
сиру
соку
цукру
чаю
перцю

Жіночий рід – -и, -і, -ї
вода
копійка
гривня
цибуля
сільo

води
копійки
гривні
цибулі
солі
олії

Середній рід – -а
борошно
масло
м’ясо
Але:
ківі

борошна
масла
м’яса

ківі
Множина – -o
яблука
копійки
банани
овочі
напої
гроші

яблукo

Завдання 9. Говоріть за зразком.
Зразок: Дайте мені, будь ласка, один 

кілограм (рис). – Дайте мені, будь ласка, 
один кілограм рису.

1. Дайте мені, будь ласка, один кіло-
грам (виноград). 2. Дайте мені, будь ласка, 
два кілограми (гречка). 3. Дайте мені, будь 
ласка, три кілограми (картопля). 4. Дайте 
мені, будь ласка, чотири кілограми (буряк). 
5. Дайте мені, будь ласка, п’ять кілограмів 
(борошно). 6. Дайте мені, будь ласка, один 
кілограм (горох). 7. Дайте мені, будь ласка, 
два кілограми (масло). 8. Дайте мені, будь 
ласка, три кілограми (полуниця). 9. Дайте 
мені, будь ласка, чотири кілограми (м’ясо). 
10. Дайте мені, будь ласка, п’ять кілограмів 
(яблука). 11. Дайте мені, будь ласка, один 
кілограм (печиво). 12. Дайте мені, будь 
ласка, два кілограми (лимони). 13. Дайте 
мені, будь ласка, три кілограми (цукор).  
14. Дайте мені, будь ласка, чотири кілогра-
ми (квасоля).

Завдання 10. Пишіть за зразком.
Зразок: Я купую (вода), бо в мене не-

має (вода). – Я купую воду, бо в мене не-
має води.

1. Я купую (борошно), бо в мене немає 
(борошно). 2. Ти купуєш (гречка), бо в тебе 
немає (гречка). 3. Він купує (кава), бо в ньо-
го немає (кава). 4. Вона купує (чай), бо в неї 
немає (чай). 5. Ми купуємо (олія), бо в нас 
немає (олія). 6. Ви купуєте (хліб), бо у вас 
немає (хліб). 7. Вони купують (фрукти), бо 
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в них немає (фрукти). 8. Я купую (овочі), бо 
в мене немає (овочі). 9. Ти купуєш (цукор), 
бо в тебе немає (цукор). 10. Він купує (сік), 
бо в нього немає (сік). 11. Вона купує (моло-
ко), бо в неї немає (молоко). 12. Ми купуємо 
(сметана), бо в нас немає (сметана). 13. Ви  
купуєте (м’ясо), бо у вас немає (м’ясо).  
14. Вони купують (сіль), бо в них немає (сіль).

Завдання 11. Відповідайте. 
Зразок: Скільки коштує пачка чаю? 

(35 грн. 50 коп.). – Пачка чаю коштує трид-
цять п’ять гривень і п’ятдесят копійок.

1. Скільки коштує пачка кави? (80 грн. 
40 коп.) 2. Скільки коштує пачка соку?  
(28 грн.) 3. Скільки коштує один літр олії? 
(32 грн. 60 коп.) 4. Скільки коштує один літр 
молока? (8 грн. 30 коп.) 5. Скільки коштує 
пакет рису? (25 грн. 70 коп.) 6. Скільки кош-
тує пакет гречки (29 грн. 35 коп.) 7. Скільки 
коштує десяток яєць? (20 грн.) 8. Скільки 
коштує півкілограма солі? (4 грн. 35 коп.) 
9. Скільки коштує кілограм цукру? (13 грн. 
70 коп.) 10. Скільки коштує кілограм ба-
ранини? (69 грн. 90 коп.) 11. Скільки кош-
тує двісті грамів цукерок? (50 грн. 60 коп.)  
12. Скільки коштує пляшка води? (10 грн. 
60 коп.) 13. Скільки коштує банка помідо-
рів? (40 грн. 55 коп.) 14. Скільки коштує 
банка огірків? (30 грн. 45 коп.)

Завдання 12. Складіть і розкажіть  
діалог «На ринку». Вам треба купити 
овочі і фрукти.

– Добрий день, скажіть, будь ласка, у 
Вас є картопля?

– Так, є.
– Скільки коштує один кілограм карто-

плі?
– Сім гривень.
– Дайте мені, будь ласка, чотири кіло-

грами. А морква у Вас є?
– Так, є. Один кілограм моркви коштує 

десять гривень. 
– А скільки коштують яблука?
– Дванадцять гривень за кілограм.
– Дайте мені, будь ласка, два кілограми 

моркви й один кілограм яблук.
– Візьміть Вашу картоплю, моркву і яблука.
– Ось гроші. 
– Візьміть решту. Заходьте до нас іще!
– Так. Дякую! 
Завдання 13. Читайте.
На ринку
Зазвичай ми купуємо продукти в су-

пермаркеті. Але у вихідні дні, коли маємо 
більше часу, ми з друзями йдемо на ри-
нок. Він знаходиться недалеко від нашого 
гуртожитку. Цей ринок дуже великий. Там 
є багато різних товарів. Можна купити все 
на свій смак.

Нас цікавлять продукти. На ринку вони 
дешевші, ніж у супермаркеті. У відділі «Мо-

лочні продукти» можна купити молоко, сир, 
сметану. Продавці дозволяють покуштува-
ти свій товар, чого не зробиш у супермар-
кеті. На ринку можна домовитися про ціну 
з продавцем. 

Спочатку ми вибираємо картоплю, мор-
кву, капусту, квасолю. Тоді шукаємо свіжі 
огірки, помідори й перець. Потім купуємо 
фрукти. Я люблю груші та яблука, а моя по-
друга – гранати, ананаси й ківі.

На ринку ми часто зустрічаємо студен-
тів із нашого гуртожитку. Вони теж купують 
різні продукти, щоб приготувати смачний 
обід. 

Завдання 14. Відповідайте на запи-
тання.

1. Де зазвичай студенти купують продук-
ти? 2. Коли вони ходять на ринок? 3. Де 
знаходиться ринок? 4. Цей ринок великий 
чи малий? 5. Що можна купити на ринку?  
6. Де продукти дешевші – на ринку чи в 
супермаркеті? 7. Що можна купити у від-
ділі «Молочні продукти»? 8. Чи дозволяють 
продавці покуштувати свої продукти? 9. Чи 
можна домовитися про ціну з продавцями на 
ринку? 10. Що ми купуємо спочатку? 11. Що  
купуємо потім? 12. Кого можна зустріти на 
ринку? 13. Ви були на центральному ринку 
Тернополя? 14. Що Ви там купували?

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Запропоновані види робіт відтворюють 
мовленнєвий процес у реальному житті й 
дають змогу реалізовувати найнеобхідніші 
комунікативні потреби, пов’язані з покупка-
ми на ринку. Вправи типу «запитання – від-
повідь», ситуативні завдання, мовленнєві 
ситуації, діалоги тощо відтворюють мов-
леннєвий процес у реальному житті і спо-
нукають студентів-іноземців до спілкуван-
ня, що забезпечує ефективність вивчення 
української мови як іноземної.

Перспективу подальших пошуків у на-
прямі дослідження вбачаємо в розробленні 
системи вправ і завдань до теми «У супер-
маркеті».
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ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теремінко Л.Г., аспірант кафедри 
педагогіки та психології професійної освіти
Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Національного авіаційного університету

У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови та дидактич-
ний потенціал іншомовної підготовки у формуванні готовності до професійної мобільності. Доведено, 
що завдяки належній організації процесу вивчення іноземної мови не лише формуються навички й 
уміння іншомовного професійного спілкування, а й забезпечуються умови формування професійно мо-
більних особистостей майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення, які зможуть адаптува-
тися до радикальних змін навколишнього світу і проявляти свою професійну компетентність. 

Ключові слова: іноземна мова, іншомовна підготовка, професійна мобільність, готовність до про-
фесійної мобільності, фахівець з інженерії програмного забезпечення. 

В статье проанализированы психолого-педагогические особенности обу-чения иностранному языку 
и дидактический потенциал иноязычной подго-товки в формировании готовности к профессиональ-
ной мобильности. Доказано, что благодаря надлежащей организации процесса изучения иностранного 
языка не только формируются навыки и умения иноязычного профессионального общения, но и обе-
спечиваются условия формирования профессионально мобильных личностей будущих специалистов 
по инженерии программного обеспечения, которые смогут адаптироваться к радикальным изменениям 
окружающего мира и проявлять свою профессиональную компетентность.

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная подготовка, профессиональная мобильность, 
готовность к профессиональной мобильности, специалист по инженерии программного обеспечения.

Tereminko L.H. THE DIDACTIC POTENTIAL OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN THE 
FORMATION OF READINESS FOR PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE SOFTWARE 
ENGINEERS 

The article analyzes the psychological and pedagogical peculiarities of teaching a foreign language and the di-
dactic potential of its training in the formation of readi-ness for professional mobility of future software engineers.

Foreign language, primarily English, plays a very important role in the activity of professionally mobile 
software engineers who occupy various positions. Developing software for various subject areas, the basics of 
which need to be quickly mastered, writing and studying documentation, working in a competitive environ-
ment with a large number of business trips, communication with foreign customers and colleagues in one way 
or another demand substantial knowledge of English.

Nevertheless the process of learning a foreign language that integrates two main types of activities – cog-
nition and communication – is as important in the formation of readiness for professional mobility as its result 
(high level of foreign language competence). The use of the basic provisions of the personally oriented, com-
municative, acmeological, integrative and context-based approaches in foreign language training enables us to 
form readiness for professional mobility of a technical specialist.

The versatility and variability of foreign language training, the possibility to choose certain forms, methods 
and means of teaching can actualize certain aspects associated with readiness for professional mobility, bring 
students closer to the situa-tion of professional reality, increase motivation to learn a foreign language and 
de-velop professionally.

The use of interactive methods in the process of teaching a foreign language helps to form communicative 
and organizational skills, tolerance, responsibility and activity of a future specialist.

Key words: foreign language, foreign language training, professional mobility, readiness for professional 
mobility, software engineer. 

Постановка проблеми. Підготовка 
конкурентоспроможних фахівців з інжене-
рії програмного забезпечення, готових до 
професійної мобільності в постійно змінних 
умовах, здатних до глобального мислення і 
творчої діяльності на всіх етапах життєвого 
циклу розробки систем, від їх конструюван-
ня до впровадження, є актуальним завдан-
ням сьогодення. Особистісно та професійно 

спрямована іноземна мова має потужний 
дидактичний потенціал у формуванні готов-
ності до професійної мобільності. Володін-
ня іноземною мовою розширює можливості 
самореалізації сучасного фахівця, робить 
його професійний портрет гармонійним, 
доповнюючи такими особистісними та про-
фесійними якостями, як комунікабельність, 
допитливість, ерудиція, здатність творчо 
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мислити, своєчасно й адекватно реагувати 
на зміни, працювати в команді, приймати 
самостійні нестандартні рішення, генерува-
ти нові оригінальні ідеї, вирішувати творчі 
завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Учені використовують можливості іно-
земної мови для формування професійного 
мислення (Т. Алдо-нова), комунікативних 
умінь (Л. Абдрахманова), професійно важ-
ливих якостей (Т. Попова, О. Трофімова), 
готовності до професійної діяльності (О. Ан-
целевич); моделюють професійно спрямо-
вану підготовку (Т. Ліцманенко); підвищують 
якість знань (С. Іванова) та професійну спря-
мованість (Г. Ханцева, О. Григоренко), про-
фесійну суб’єктність (Н. Арістова), конкурен-
тоспроможність (Ж. Айтуганова), потенціал 
самореалізації (О. Мартинова), автономність 
(М. Івкіна); формують культуру ділового спіл-
кування (А. Слемзін); інтелектуальну та соці-
альну мобільність (Г. Міхненко, С. Яковлєва). 
Засобами іноземної мови формуються піз-
навальні потреби (Т. Мирза); розвиваєть-
ся творча активність та індивідуальність  
(Л. Муратова, О. Чаплигіна), ціннісні орієнта-
ції студентів (Н. Симонова, Л. Гадзаова), са-
мостійність (С. Вахрушева). Науковці: Т. Мі-
накова, Л. Павлова, М. Мазо, О. Колобова, 
А. Федорова – пропонують формувати про-
фесійно й особистісно значущі компетенції 
студентів. Дослідники розглядають особли-
вості іноземної мови як засобу гуманізації 
та гуманітаризації освіти (О. Немирович,  
М. Смирнова та ін.). 

Теоретичні основи викладання іноземної 
мови у вищій технічній школі в умовах непе-
рервної освіти розробляли Л. Абдрахмано-
ва, Т. Абрамкіна, Ж. Айтуганова, Т. Алдонова,  
А. Багрова, Н. Гальскова, Н. Гез, Є. Зімі-
на, М. Ів-кіна, О. Мартинова, Є. Соловова,  
Л. Конопляник, І. Бім, І. Зимня, Г. Китайго-
родська, Є. Пасов, Т. Хатчінсон та ін. 

Формування професійної мобільності фа-
хівців ВЗО в процесі іншомовної підготовки 
досліджували Л. Меркулова, О. Кердяшова, 
В. Стичкова, О. Стар-шинова, М. Вотінцева, 
Н. Чіжова, В. Солоненко. 

Однак аналіз психолого-педагогічних 
праць свідчить про те, що проблема форму-
вання готовності до професійної мобільності 
майбутніх фахівців з інженерії програмного 
забезпечення в процесі іншомовної підго-
товки досі ще не досліджувалась. 

Постановка завдання. Актуальність ок-
ресленої теми та її недостатня розробленість 
зумовили постановку мети статті: проаналі-
зувати дидактичний потенціал іншомовної 
підготовки у формуванні готовності до про-
фесійної мобільності майбутніх фахівців з ін-
женерії програмного забезпечення. 

Виклад основного матеріал дослі-
дження. Нами з’ясовано, що професійна 
мобільність фахівця з інженерії програмного 
забезпечення є інтегративною якістю осо-
бистості, яка являє собою готовність і здат-
ність адаптуватися до умов професійної ді-
яльності, вміння переключатися між різними 
методами розробки та реалізації програм-
ного забезпечення, готовність до виконання 
різних посадових обов’язків у межах про-
фесійної діяльності чи переходу в іншу ор-
ганізацію, до постійної самоосвіти й самов-
досконалення, вивчення нових технологій  
[5, с. 222]. 

Іноземна мова, передусім англійська, віді-
грає дуже важливу роль у фахо-вій реаліза-
ції професійно мобільних фахівців з інженерії 
програмного забезпечення, що обіймають 
різні посади. Розробка програмного забез-
печення для різних предметних галузей, ос-
нови яких потрібно швидко засвоювати, на-
писання та вивчення документації, робота в 
конкурентному середовищі з великою кількі-
стю відряджень, спілкування із закордонни-
ми замовниками та колегами тією чи іншою 
мірою пов’язані з використанням англійської 
мови.

Проте сам процес вивчення іноземної 
мови, що інтегрує два основні види навчаль-
ної діяльності – пізнання та спілкування, є не 
менш важливим у формуванні готовності до 
професійної мобільності, ніж його результат 
(високий рівень іншомовної компетенції).  
У сучасних умовах навчання іноземної мови 
передбачає поряд із базовими лінгвістични-
ми знаннями входження в чужу культуру й 
інформатизовану практику діяльності, спря-
мування на розвиток адаптації, соціалізації 
та професійної мобільності майбутнього фа-
хівця. Отже, стає актуальним пошук спосо-
бів, що дають змогу формувати засобами 
іноземної мови таку якість фахівця, як готов-
ність до професійної мобільності. Це перед-
бачає зміну мети, змісту, процесу, методів 
і форм організації навчального процесу з 
іноземної мови, розробку спеціального ме-
тодичного забезпечення, спрямованого на 
інтенсифікацію мовної підготовки та засто-
сування нових технологій.

Аналіз літератури дав змогу виділити такі 
напрями розвитку мовної осві-ти: прагнен-
ня до досягнення загальноєвропейського 
рівня володіння іноземною мовою, необхід-
ного й достатнього для спілкування; підви-
щена увага до соціокультурного компонента 
іноземної мови; потреба в оволодінні іно-
земною мовою як інструментом майбутньої 
професійної діяльності; використання ін-
формаційних і телекомунікаційних техноло-
гій у навчанні іноземних мов; зміна методи-
ки навчання іноземної мови, що передбачає 
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використання таких сучасних педагогічних 
технологій, як навчання у співпраці; навчан-
ня, центроване на студенті; метод проектів, 
дистанційне й модульне навчання тощо.

Необхідно відзначити, що професійно 
орієнтоване навчання іноземної мови або 
англійської мови для спеціальних цілей не 
зводиться лише до ви-вчення професійної 
лексики та читання літератури по спеціаль-
ності. Таке навчання вбудоване в освітній 
процес і має, окрім інших, соціокультурний 
складник, що відповідає сучасним вимогам 
до мовної освіти. Відповідно до сучасних за-
кордонних авторів, професійно орієнтоване 
навчання спрямоване на оволодіння не лише 
мовною, а й комунікативною компетентністю 
у відповідній професійній сфері. У результаті 
професійно орієнтованого навчання інозем-
ної мови ми отримуємо фахівця, здатного 
шукати і знаходити професійно значиму ін-
формацію в зарубіжних джерелах, що на до-
статньому рівні володіє видами мовленнєвої 
діяльності.

Однією з найбільш значимих тенденцій у 
навчанні іноземної мови є ви-знання студен-
та центральним елементом методичної сис-
теми, якому підпоряд-ковані аналіз процесу 
навчання іноземної мови та відбір змісту 
мовної освіти, що визначають подальшу пер-
спективу особистісного й мовного розвитку 
май-бутнього фахівця. На думку Н. Гальсько-
вої, під час розробки освітніх програм з іно-
земної мови варто враховувати підвищення 
статусу студентів в освітньому процесі; усві-
домлення ними особистої відповідальності 
за результати навчання; підвищення моти-
вації у викладанні й вивченні мов і культур; 
посилення когнітивних аспектів навчання 
іноземної мови; розширення рамок навчаль-
ного процесу за рахунок включення в си-
стему оцінювання досягнень студента його 
індивідуального досвіду в міжкультурному 
спілкуванні з носіями мови, що вивчається 
[1, с. 8]. У центрі уваги особистісно орієнто-
ваної парадигми тепер знаходиться студент 
із його здібностями, інтересами й потреба-
ми. Знання викладачем іноземної мови ти-
пології студентів, рівнів їхніх психологічних 
станів, а також особистісних якостей, без-
сумнівно, дає йому змогу більш раціональ-
но організувати свою роботу й роботу сту-
дентів, використовуючи основні положення 
особистісно орієнтованого підходу в процесі 
формування професійної мобільності фахів-
ця технічного профілю (врахування індиві-
дуальних і вікових особливостей, типології 
особистості, диференціювання навчального 
матеріалу тощо). Це стосується як пояснен-
ня навчального матеріалу, проведення інди-
відуальних консультацій, так і використання 
індивідуальних завдань (навчальних карток 

з варіантами завдань, схем, карт, технічних 
малюнків тощо). У коло ін-дивідуальних по-
яснень, консультацій, навчальних завдань 
може входити практично весь зміст курсу 
іноземної мови, що має вагоме значення під 
час моделювання мовної поведінки в ситу-
аціях повсякденного та професійного спіл-
кування, проведення студентських наукових 
конференцій на іноземній мові.

Індивідуалізація навчання студентів зу-
мовлює обов’язкове врахування не тільки 
індивідуально-психологічних особливостей 
особистості студентів (їх-нього темпера-
менту, рис характеру, емоційно-вольових 
якостей тощо), рівня підготовки з іноземної 
мови, а й особливостей їхнього зорового 
сприйняття, пам’яті, творчої уяви, співвід-
ношення наочно-образного та логічно-аб-
страктного компонентів мислення.

Основне призначення предмета «Інозем-
на мова» втілюється в комунікати-вній спря-
мованості навчання, яка передбачає навчан-
ня спілкуванню в єдності всіх його функцій: 
пізнавальної, регулятивної, ціннісно-орієн-
таційної та етике-тної. Так, спілкування (ус-
но-мовленнєве, через книгу, за допомогою 
письма) є засобом пізнавальної діяльно-
сті, що передбачає формування й розвиток 
уміння вчитися, тобто формування як спеці-
альних, так і загальнонаукових умінь. Воно 
регулює поведінку особистості, спонукає 
до взаємодії, сприяє формуванню ціннісних 
орієнтацій, поглядів і переконань особисто-
сті, слугує засобом мовленнєвого оформ-
лення поведінки людей, їхніх взаємин, що 
проявляється, зокрема, в дотриманні мов-
ного етикету. Отже, під час навчання іно-
земної мови комунікативна мета виступає 
як інтегративна, орієнтована на досягнення 
практичного результату в оволодінні мовою, 
а також на освіту, виховання й розвиток осо-
бистості майбутнього фахівця. Ця мета пов-
ною мірою відображає специфіку навчаль-
ного предмета, відрізняє його від всіх інших 
предметів і показує його спорідненість з рід-
ною мовою й літературою [3, с. 274]. Кому-
нікативна функція іноземної мови корелює з 
успішністю вивчення інших професійно зна-
чимих дисциплін, адже володіння видами 
мовленнєвої діяльності шляхом занурення в 
контекст професії забезпечує вдосконален-
ня психічних процесів, наближення студентів 
до високого рівня адаптованості до специфі-
ки професійної сфери [3, с. 387].  

Н. Чіжова також уважає, що «основним 
принципом викладання іноземної мови в 
технічному ВНЗ має бути комунікативний 
підхід, при якому спілкуван-ня є метою, спо-
собом і засобом навчання, тобто мова ви-
вчається не просто як лінгвістична система, 
відокремлена від інших дисциплін і повсяк-
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денного жит-тя, а як дієвий інструмент для 
набуття знань у різних галузях і вільного 
спілкування. Вивчення іноземної мови ак-
тивізує та розвиває різні розумові операції: 
аналіз, синтез, абстрагування, узагальнен-
ня, уміння виділяти головне тощо. Іноземна 
мова як навчальна дисципліна сприяє роз-
витку пам’яті, уваги, мислення, мови, уяви, 
інтелекту загалом і розвитку навичок вирі-
шення нестандартних завдань. Спеціалісти, 
які володіють іноземною мовою, схильні до 
критичного мислення, у них більш розвине-
ні уява та пізнавальний інтерес, вони мають 
вищий творчий потенціал і швидше опанову-
ють знання» [6, с. 78]. 

Досліджуючи психолого-педагогічні осо-
бливості іноземної мови з метою створення 
системи формування професійної мобіль-
ності фахівців технічного профілю, науко-
вець Л. Меркулова стверджує, що вивчення 
іноземної мови потребує великого психіч-
ного напруження, що забезпечує розвиток 
уваги, пам’яті, мислення, волі, формування 
інтересів і здібностей, активізує потенційні 
можливості особистості. Мотивування і сти-
мулювання студентів до досить напруженої 
навчальної праці, наполегливої пізнавальної 
діяльності, обов’язкового виконання домаш-
ніх завдань, заучування слів і стандартних 
моделей речень, мовних зворотів – головні 
умови акмеологічного підходу. Фонетичні, 
лексичні, граматичні та мовні вправи вар-
то виконувати багаторазово. Психологічний 
механізм побудови мовлення як найважли-
вішого засобу засвоєння іноземної мови та 
формування загальної комунікативної куль-
тури майбутнього фахівця вимагає опера-
тивної й довготривалої пам’яті, здібностей 
до розподілу уваги, реалізації автоматичних 
дій при повній впевненості в досягненні мети 
мовного ви-словлювання. На відміну від ін-
ших предметів, де брак знань з певної теми 
мо-жна заповнити за рахунок ерудиції, інте-
лекту, логічних висновків, під час ви-вчен-
ня іноземної мови, не знаючи граматики й 
лексики, неможливо висловити свою думку 
чи зрозуміти співрозмовника, володіючи на-
віть найвищим рівнем інтелекту. Вивчення 
іноземної мови являє собою пізнавальну ді-
яльність на ви-сокому рівні складності навіть 
для осіб, які мають спеціальні здібності до 
освоєння іноземних мов, що розвиває такі 
важливі для формування професійної мо-
більності компетенції, як потреба в знаннях і 
діяльності, спрямованість на інновації, твор-
чість і професійне вдосконалення [3, с. 284]. 

Окрім яскраво вираженого комунікатив-
ного характеру, іншими психоло-го-педа-
гогічними особливостями вивчення інозем-
ної мови, які потребують урахування в ході 
професіоналізації, є «безпредметність» – її 

засвоєння не дає людині знань про реальну 
дійсність, як, наприклад, фізика чи матема-
тика; мова виступає й засобом, і метою нав-
чання; «безмежність» і «незавершеність» – 
не можна вивчити який-небудь розділ мови 
(як у технічних науках) і користуватися лише 
ним (не знаючи граматичних часів, не можна 
вивчити умовний спосіб); можливість широ-
кого використання активних методів, що за-
нурюють у контекст професійної діяльності. 
Суттєвими особливостями навчання інозем-
ної мови в немовних ВНЗ є спрямованість 
на здобуття наукової, професійно значимої 
інформації; оволодіння видами мовленнєвої 
діяльності; органічний зв’язок з професійни-
ми інтересами майбутніх фахівців [3, с. 261].

З огляду на те що іноземна мова як на-
вчальна дисципліна є «безпредмет-ною», 
вона легко інтегрується з іншими дисциплі-
нами, що наповнюють її дум-ками та зако-
номірностями про об’єктивну дійсність, що є 
предметом їх вивчення.

Інтеграція іншомовної та професійної під-
готовки уможливлює занурення майбутніх 
фахівців у контекст їхньої професійної ді-
яльності. Міжпредметні зв’язки допомага-
ють студентам опановувати іноземну мову 
в квазіпрофесійно-му освітньому середо-
вищі. Тим самим комунікативна іншомовна 
компетенція формується в тісному зв’язку 
з професійною компетентністю. Це розши-
рює зв’язок з практикою, формує особи-
стісне ставлення до конкретної професійної 
діяльності, викликає емоційну задоволеність 
професійною діяльністю під час створення 
позитивної спрямованості освітнього се-
редовища, а також стимулює прагнення до 
оволодіння творчими методами трудової 
діяльності під час підвищення пізнавальної 
активності. Одне, одним із пріоритетних на-
прямів підготовки та дієвим засобом форму-
вання готовності до професійної мобільності 
майбутніх фахівців з інженерії програмного 
забезпечення стає інтегративний підхід. 

З’ясовані нами психолого-педагогічні 
особливості й дидактичний потенціал іншо-
мовної підготовки обґрунтовує вибір дис-
циплін «Англійська мова (за професійним 
спрямуванням)» (7–8 семестр підготовки 
фахівців освітнього ступеня «Баклавр») і 
«Професійна іноземна мова» (1–2 семестр 
підготовки фахівців освітнього ступеня 
«Магістр») спеціальності 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» для форму-
вання готовності до професійної мобіль-
ності майбутніх фахівців з інженерії про-
грамного забезпечення. З огляду на те що 
професійна мобільність фахівців з інженерії 
програмного забезпечення, на нашу дум-
ку, значною мірою зумовлена професійною 
компетентністю, яка формується в процесі  
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вивчення дисциплін циклу професійної 
(професійно орієнтованої) та практичної 
підготовки, вважаємо цей цикл головним 
для відбору змісту іншомовної підготовки 
з метою формування готовності до профе-
сійної мобільності. Професійно орієнтова-
не навчання іноземної мови використовує 
міжпредметну інтеграцію з дисциплінами 
професійного циклу і спрямоване на під-
вищення професійної компетентності, ово-
лодіння способами професійної діяльності, 
що сприяють розвитку здібностей, необхід-
них якостей, зокрема готовності до профе-
сійної мобільності майбутніх фахівців з ін-
женерії програмного забезпечення.  

Розроблені навчальні та робочі на-
вчальні програми зазначених дис-ци-
плін, навчальний посібник «Fundamentals 
of Software Engineering» із грифом МОН і 
практикум «Software Engineering: Theory 
and Practice», призначені, відповідно, для 
підготовки фахівців освітніх ступенів бака-
лавр і магістр спеціальності 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», розкривають 
таку професійно орієнтовану тематику, що 
спирається на дисципліни професійного 
циклу підготовки зазначених фахівців: апа-
ратне забезпечення комп’ютера; операцій-
ні системи; конструювання, моделювання, 
архітектура та проектування програмного 
забезпечення; бази даних; людино-ма-
шинний інтерфейс; мультимедійні засоби; 
інформаційні системи; комп’ютерна без-
пека; безпека програм і даних; теоретичні 
та практичні основи інженерії програмного 
забезпечення.

Професійно орієнтована тематика, між-
дисциплінарна інтеграція в процесі відбору 
навчального матеріалу, використання сфер 
і ситуацій професійного спілкування май-
бутніх фахівців, проблематизація методів 
і прийомів навчання формують установку 
на подальший розвиток і самовдоскона-
лення в діяльнос-ті студентів. Оволодіння 
видами мовленнєвої діяльності, занурення 
в контекст професії забезпечує вдоско-
налення психічних процесів, наближення 
студентів до високого рівня адаптованості 
до соціальних і професійних переміщень. 
Пі-знавально-пошукові завдання сприяють 
підвищенню інтелекту, розвитку про-фесій-
ного кругозору, необхідного для виходу з 
проблемних ситуацій, навчають мистецтва 
міжособистісних стосунків, вільного воло-
діння відповідними засобами та прийома-
ми особистісного, ділового і професійного 
іншомовного спілкування. 

Поєднання традиційних та інноваційних 
технологій у процесі навчання іноземної 
мови також сприяє формуванню готовності 
до професійної мобільності. Такими іннова-

ційними технологіями є розвивальне нав-
чання, проектування, проблемне навчання, 
рівнева диференціація, ігрове навчання, 
занурення в іншомовну культуру, навчання 
у співпраці, самовиховання й автономія, ін-
теграція, дослідні, інформаційно-комуніка-
тивні та особистісно-орієнтовані технології. 
Реалізація зазначеного підходу до органі-
зації навчального процесу активізує пізна-
вальну діяльність, що є одним зі складників 
психічного розвитку особистості, розвиває 
здатність керування своєю інтелектуальною 
діяльністю, наділяє методологією, страте-
гіями і способами навчання, розвиває ре-
презентативне, символічне, логічне і твор-
че мислення, продуктивну уяву, пам’ять, 
увагу, рефлексію.

Інтеграція навчального, наукового та 
інноваційного процесів передбачає залу-
чення всіх учасників освітнього процесу 
до активної комунікації з міжна-родними 
організаціями, науковими центрами, пред-
ставниками інших країн. Розширення між-
народного співробітництва, доступність 
до світових надбань науки і техніки через 
сучасні інформаційні джерела вимагають 
від фахівця володіння іноземною мовою на 
принципово новому рівні, як інструментом, 
що дає змогу не тільки вільно орієнтувати-
ся в сучасному суспільстві, а і якісно ви-
конувати свої професійні функції. Процес 
навчання іноземної мови, по суті, є інтегра-
цією знань у змісті професійної освіти, де 
інтегратором є мова як засіб освіти, вихо-
вання та формування готовності майбутніх 
інженерів до професійної діяльності в умо-
вах єдиного освітнього простору [4, с. 61].

Беззаперечно важливими для досліджен-
ня є виділені науковцем О. Кердяшовою 
можливості дисципліни «Іноземна мова» 
у формуванні соціа-льно-особистісного, 
ціннісно-мотиваційного, когнітивно-інфор-
маційного, технологічно-діяльнісного та 
рефлексивного компонентів готовності до 
професійної мобільності:

– універсальність змісту, що дає змогу 
актуалізувати ті чи інші аспекти дійсності, 
пов’язані з готовністю до професійної мо-
більності, знайомити студентів з пошире-
ними в сучасному світі ціннісними життє-
вими установками, світовими процесами 
мобільності в тому числі трудових ресурсів;

– свобода викладача вибирати певні 
форми, методи й засоби вивчення інозем-
ної мови, що дає можливість наблизити сту-
дентів до ситуації професійної реальності, 
підвищити мотивацію до вивчення інозем-
ної мови та саморозвитку, освоїти (напри-
клад, в ігровій формі) зразки конструктив-
ної професійної поведінки і способу життя, 
тим самим сформувати готовність до про-
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фесійної мобільності. Вирішення проблем-
них ситуацій, залучення до різних видів ді-
яльності (кейс метод, контекстне навчання 
тощо), рольові ігри, дискусії допомагають 
розвивати всі компоненти готовності до 
професійної мобільності;

– варіативність матеріалу дисциплі-
ни «Іноземна мова» для студента, що дає 
змогу підвищити мотивацію до навчання, 
враховувати індивідуальні особ-ливості 
молодих людей, їхні інтереси, сприяє роз-
витку особистісних і профе-сійних якостей  
[2, с. 63–64].

Сучасні дослідження доводять, що успіш-
не оволодіння іноземною мовою позитивно 
впливає на адаптованість у пізнавальній і 
комунікативній діяльності, забезпечуючи 
вищі показники інтелекту, відповідальності, 
соціальної активності, оперативної пам’яті. 
Вивчення лінійної алгебри, вищої матема-
тики та іноземної мови сприяє формуван-
ню таких адаптивно важливих якостей, як 
домінантність, відповідальність, соціальна 
активність [3, с. 153].

На основі результатів експерименталь-
них досліджень науковці доходять виснов-
ку, що для формування сучасного творчого 
спеціаліста й досягнення найкращих ре-
зультатів праці важливий усебічний розви-
ток інтелекту. Студен-там технічних спеці-
альностей, на відміну від гуманітаріїв, більш 
властивий не-вербальний інтелект. На за-
няттях з іноземної мови використовуються 
неверба-льні компоненти, такі як музика, 
відео, імітаційні ігри тощо, що дають змогу 
сприймати інформацію на емоційному рівні. 
Поєднання вербального та невер-бального 
інтелекту сприяє ефективному формуван-
ню іншомовної мовленнєвої компетентно-
сті, що розвиває адаптивно важливі яко-
сті й інтелектуальну мобі-льність. Технічна 
освіта сприяє формуванню аналітичного 
способу мислення, а гуманітарна – синте-
зувального, що поєднуються в контексті гу-
манізації сучасної професійної підготовки. 
Невипадково технічні університети пропа-
гують навчання іноземною мовою і стажу-
вання за кордоном у межах спеціальності 
[4, с. 68–69].

Як зазначає науковець Г. Міхненко, сту-
денти інженерних спеціальностей відріз-
няються високорозвиненим логічним та 
абстрактним мисленням, концентрацією 
уваги, високим рівнем розвитку просто-
рових уявлень і невер-бального інтелекту, 
незалежністю суджень. Проте їм власти-
вий доволі низький рівень комунікативних 
навичок і вербального мислення, неадек-
ватність самооцінних суджень та обмеже-
ність пізнавальних інтересів (особливо в 
гуманітарній сфері). На початку трудової 

діяльності фахівці стикаються з потребою 
іншомовної професійної комунікації, необ-
хідністю логічно висловлювати й обґрунто-
вано доводити власну точку зору як рідною, 
так й іноземною мовами, співпрацювати з 
колегами, оцінювати власну поведінку. Ви-
користання інтерактивних методів у процесі 
навчання іноземної мови допомагає сфор-
мувати комунікативні навички, розвиває 
організаторські здібності, толерантність, 
відповідальність та активність майбутнього 
фахівця [4, с. 69].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Окреслені психолого-педагогічні осо-
бливості навчання іноземної мови та ди-
дактичний потенціал іншомовної підготовки 
доводять доцільність її вибору у формуван-
ні готовності до професійної мобільності 
майбутніх фахівців з інженерії програмно-
го забезпечення. Вищерозглянуті чинники 
доводять, що завдяки належній організації 
процесу вивчення іноземної мови не лише 
формуються навички й уміння іншомовного 
професійного спілкування, а й забезпечу-
ються умови формування професійно мо-
більних особистостей майбутніх фахівців 
з інженерії програмного забезпечення, які 
зможуть адаптуватися до радикальних змін 
навколишнього світу і проявляти свою про-
фесійну компетентність. 
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АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
ЯК ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
У ГАЛУЗІ УНІВЕРСТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
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доцент кафедри німецької філології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Автор торкається проблеми визначення подальшого шляху розвитку німецької університетської освіти, 
яка перебуває у процесі трансформації з моменту упровадження Болонської реформи. На думку німецьких 
науковців, Болонський процес орієнтується на впровадження в європейському освітньому просторі саме 
американської моделі науково-дослідних університетів як найбільш ефективної на глобальному рівні. Проте 
виникає питання про шляхи реалізації цієї моделі на німецькому та європейському ґрунті загалом. Німецька 
академічна спільнота стоїть перед вибором між механічним упровадженням американської моделі універ-
ситетів або їх окремих складників у німецьких університетах або поступовим взаємним зближенням цих 
досить різних моделей науково-дослідних університетів та їх подальшої конвергенції. 

Ключові слова: модель університетської освіти, рейтинг, ефективність, науковий характер 
освіти, стратифікація університетів, диверсифікація вищої освіти, академічна культура, оператив-
ність, гнучкість.

Автор затрагивает проблему определения дальнейшего пути развития немецкого университетского 
образования, которое находится в процессе трансформации с момента внедрения Болонской реформы. 
По мнению немецких ученых, Болонский процесс ориентируется на реализацию в европейском об-
разовательном пространстве именно американской модели научно-исследовательских университетов 
как наиболее эффективной на глобальном уровне. Однако возникает вопрос о путях реализации этой 
модели в условиях немецкой и европейской реальности. Немецкое академическое сообщество стоит 
перед выбором между механическим внедрением американской модели университетов или её отдель-
ных компонентов в немецких университетах или постепенным взаимным сближением этих достаточно 
разных моделей научно-исследовательских университетов и их дальнейшей конвергенции.

Ключевые слова: модель университетского образования, рейтинг, эффективность, научный харак-
тер образования, стратификация университетов, диверсификация высшего образования, академиче-
ская культура, оперативность, гибкость.

Tcherkashyn S.V. AMERICAN UNIVERSITY EDUCATION MODEL AS A GUIDE FOR 
IMPLEMENTING TRANSFORMATIONS OF GERMAN UNIVERSITY EDUCATION 

When considering the advantages and disadvantages of the German and American higher education sys-
tems, the following is manifested: in the German higher education system the disadvantages prevail over the 
benefits that do not allow themselves to be identified within the narrow framework of state regulation of the 
university activities on the background of chronic underfunding by the state and the overcrowding universities 
by students. This significantly reduces the level of international attractiveness of the German higher educa-
tional institutions for the best students, young scientists and researchers. The benefits of the American higher 
education system almost completely coincide with the shortcomings of the German higher education system. 
First of all, American elite universities have high international rankings and as a result acquired worldwide 
popularity, despite the high tuition fees for students. In addition, US universities have an autonomous funding 
system that allows them to carry out their tasks at the required level. Reviewing the advantages and disadvan-
tages of both higher education systems points to important reasons why the American higher education system 
should become a model for the reforms of German higher education. The status of US universities as a model 
for imposition is determined by the full utilization of the benefits of the US cultural and structural context. 
When comparing the shortcomings of both systems, it is evident that in both systems of higher education, not 
only the issue of efficient and targeted use of funds, but also the issue of financing higher education reveals the 
existence of common basic problems. German university education is in the process of transformation since 
the Bologna reform introduction. According to German scientists, the Bologna process focuses on implement-
ing the American research university model, the most effective at the global level, in the European educational 
space. However, the question arises about the way of implementing this model in the conditions of German and 
European realities. The German academic community faces the choice between the mechanical introduction 
of the American model of universities or its individual components into German universities or the gradual 
mutual convergence of these rather different models of research universities and their further convergence.

Key words: university education model, rating, efficiency, scientific nature of education, university stratifi-
cation, diversification of higher education, academic culture, efficiency, flexibility.
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Постановка проблеми. У Німеччи-
ні досить поширеною є думка про те, що 
«єдність досліджень та викладання» є не-
від’ємною частиною успіху університет-
ської освіти. Виходячи із таких міркувань, 
усі без винятку німецькі університети ма-
ють бути науково-дослідними університе-
тами. Проте висунення таких високих ви-
мог до них є безпідставним і ґрунтується на 
керівному принципі побудови німецької уні-
верситетської освіти на межі ХVІІІ – ХІХ ст.,  
який у сучасних умовах перетворився на 
певний стереотип і не відповідає дійсно-
сті. Нестача коштів для фінансування дер-
жавних університетів є наразі невирішеною 
проблемою для гармонічного виконання 
німецькими університетами своїх голов-
них функцій – викладання і здійснення 
досліджень. Тому перед університетами 
постають нині декілька болючих питань, 
що стосуються: 1) пошуку нових додатко-
вих джерел фінансування; 2) вертикальної 
стратифікації університетів і диверсифікації 
університетської освіти з різною розста-
новкою акцентів діяльності ЗВО та 3) ство-
рення декількох елітних, тобто «доскона-
лих» університетів, що здатні об’єднати у 
своїй діяльності результативне виконання 
як викладацької, так і дослідницької діяль-
ності. Особливістю становлення розвитку 
німецької системи є формування елітарно-
го характеру університетської освіти, ви-
знання суспільством однаковості рангу уні-
верситетів та ігнорування розбіжностей між 
ними і як результат застосування до них 
однакових критеріїв у процесі оцінювання 
ефективності діяльності без урахування їх 
усе-таки різного потенціалу. 

На відміну від Німеччини, історичні мо-
делі університетської освіти Франції та 
США мають чітко виражену вертикальну 
стратифікацію. У Франції, як і в США, певні 
вищі навчальні заклади вважаються еліт-
ними. Водночас в обох системах є норми 
і стандарти вищої освіти, обов’язкові для 
усіх ЗВО. Що стосується ролі академічних 
досліджень, то різниця між Францією та 
Сполученими Штатами є значною: Франція 
утворила окрему систему неуніверситет-
ських академічних дослідних закладів, яка 
чітко відокремлена від ЗВО. Проте вважа-
ється, що саме США мають найбільш успіш-
ні науково-дослідні університети (research 
universities), в яких наукові дослідження та 
викладання здійснюються на однаково ви-
сокому рівні. Однак таке твердження не 
повністю відповідає дійсності, оскільки на-
уково-дослідними варто вважати близько 
20 топових із 1100 американських універ-
ситетів. Окрім того, класичні американські 
коледжі як частина американської універ-

ситетської освіти (undergraduate studies, 
тобто бакалавріат) нині є суто навчальними 
закладами, що здійснюють пропедевтичні 
функції. Поглиблена професійна й науко-
ва підготовка фахівців відбувається в ма-
гістратурі університетів (graduate studies). 
У Німеччині залучення студентів до науки 
традиційно відбувається уже в бакалавріа-
ті. Отже, виникає питання про шляхи роз-
витку німецької університетської освіти. 

Висвітлення проблеми в працях науков-
ців. Американська система освіти з кінця 
1980-х рр. є об’єктом і предметом пильно-
го вивчення фахівців у галузі компаративі-
стики, педагогіки, теорії освіти, методики 
тощо, що віддзеркалюють наукові праці  
К. Гелерта [1], М. Енгельс [2], Д. Бока [3], 
К. Лукаса [4] та ін. Вибір американської 
системи вищої освіти як предмета дослі-
дження не є випадковим, оскільки загаль-
новідомим є світове лідерство США у цій 
галузі та відповідність університетської 
освіти США вимогам сучасного інформа-
ційного суспільства на тлі процесів глоба-
лізації і конвергенції національних систем 
вищої освіти. 

Мета статті. Ціль статті полягає у по-
шуку відповіді на питання про майбутнє 
німецьких університетів, а разом із ними 
решти європейських університетів, які ви-
користали в процесі розвитку своєї універ-
ситетської системи освіти німецьку модель 
як взірцеву, пристосували її до особливос-
тей власної національної академічної куль-
тури і модифікували її. Досягнення цієї мети 
ґрунтується на вирішенні таких завдань:  
1) дослідити зміст поняття науково-дослід-
ного університету як базового для німець-
кої університетської моделі і критерії визна-
чення «наукового» характеру університету; 
2) зіставити основні риси американської і 
німецької академічної культури і 3) визна-
чити можливість швидкої трансформації 
німецької культури і доцільність такої тран-
сформації взагалі через зіставлення пере-
ваг і недоліків німецьких і американських 
університетів. 

Викладення основного матеріалу. 
Саме поняття «науково-дослідний універси-
тет» (“Forschungsuniversität” або “research 
university”) потребує уточнення. Якщо один 
із німецьких університетів використовує 
для проведення наукових досліджень сто-
ронні кошти, то використання цього факту 
як критерію визначення науково-дослідно-
го характеру університету є недостатнім. 
Із цього факту випливає: якщо в Німеччині 
нині майже половина з приблизно 100 уні-
верситетів отримує 90% сторонніх коштів, 
то, таким чином, ця частина університетів 
уважається науково-дослідними універси-
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тетами в строгому сенсі цього слова. Про-
те у США налічується близько 1100 «вер-
тикальних університетів» (дослідницьких і 
навчальних університетів, тобто “doctoral 
universities” и “comprehensive universities”), 
які пропонують чотири роки навчання у 
бакалавріаті (undergraduate studies) і пов-
ну магістратуру (graduate studies). Близь-
ко 80% наукових досліджень і розробок в 
університетах США здійснюється у верхній 
десятці університетів, у верхній п’ятірці – 
навіть 96% [5]. 

Таким чином, чотири п’ятих від усіх аме-
риканських «вертикальних університетів» 
не отримають із сторонніх фондів жод-
них коштів. До них не можна застосувати 
поняття «науково-дослідні університети» 
у вузькому сенсі слова. На відміну від ні-
мецьких університетів, вони себе не бачать 
такими [6, с. 55]. З одного боку, з цього ви-
пливає, що в США розрив між наукомістки-
ми університетами і переважно навчальни-
ми університетами набагато разючий, ніж у 
Німеччині. З іншого боку, це також означає, 
що у невеликій кількості провідних амери-
канських університетів існує дуже високий 
рівень здійснення наукових досліджень, ко-
трий важко собі уявити в німецьких умовах.

Цей стан справ у американській універ-
ситетській освіті виник внаслідок їх істо-
ричного розвитку, оскільки на початку сво-
го становлення американські університети 
були приватними закладами і залежали від 
надходження сторонніх коштів. Проте на 
певному етапі розвитку ці кошти вийшли 
далеко за межі фінансування благодійних 
фондів [5]. Після 1945 року, коли США ста-
ли глобальною економічною та військовою 
силою, ця ситуація суттєво змінилася [6; 
7, с. 82]. Відтоді сама держава США все 
більше бере на себе роль фінансиста уні-
верситетських досліджень, зокрема фун-
даментальних досліджень. Початком цьо-
го розвитку стало розширення державних 
замовлень на розробку університетами 
озброєнь та проведення медичних дослі-
джень під час ІІ світової війни. 

Основними цільовими групами отримува-
чів державних коштів із фондів масового дер-
жавного фінансування досліджень були вже 
наявні високопродуктивні науково-дослідні 
університети (research universities). К. Керр  
позначив 1960 р. як момент виникнення 
«університетів, що субсидуються із держав-
них грантів» (Federal Grant Universities), пе-
релік яких значною мірою збігався з колом 
відомих провідних університетів [8, с. 38]. 
Він визначив групу із 20 науково-дослід-
них університетів, на які припадало 79% 
коштів з усіх федеральних дослідницьких 
фондів, наданих американським універси-

тетам [там само, 41]. У наступні десятиліт-
тя у зв’язку зі збільшенням фінансування 
наукових досліджень відбувається загальне 
розширення вищої освіти і збільшення гру-
пи наукоємних університетів, від 85 до при-
близно 100 сьогодні, із загальної кількості 
близько 1100 «вертикальних університетів» 
у США. Проте в топовому секторі все ще є 
висока концентрація федеральних коштів.

На відміну від Франції та Німеччини, зна-
чна частина федерального фінансування 
нині не надходить із міністерств окремих 
штатів, які контролюють відомчі науко-
во-дослідні та незалежні неуніверситетські 
науково-дослідні інститути. Хоча вони теж 
трапляються у США, їх вага у галузі фун-
даментальних наукових досліджень завжди 
була обмеженою. Основним одержувачем 
державних коштів для здійснення наукових 
досліджень були і є науково-дослідні уні-
верситети, які керуються у своїй діяльно-
сті принципами свободи досліджень і ака-
демічної свободи. Саме там зосереджені 
кадри із числа найбільш кваліфікованих 
професорів, пост-докторів і проблемно орі-
єнтованих аспірантів. У магістратурі аме-
риканських «вертикальних» університетів 
традиційно існував дуже щільний зв’язок 
між навчанням і дослідженнями, отже, уні-
верситети були і залишаються місцем для 
надійних капіталовкладень у дослідження.

Відтоді як виникла потреба у здійсненні 
довгострокових федеральних науково-до-
слідних проектів (“Big Science”) в оборон-
ній галузі, а також у галузі хімії, медици-
ни, фармації тощо, ця робота виходила за 
рамки звичайної викладацької та науко-
во-дослідної роботи в університетах. Тому 
на базі факультетів в університетах були 
утворені «організовані дослідницькі підроз-
діли» (“Organized Research Units”), що мали 
досить незначну прив’язку до фактичної 
структури факультетів та існували впро-
довж виконання певних науково-дослідних 
проектів.

Таким чином, дослідження, що здійсню-
вались у «вертикальному університеті», не 
мали безпосереднього впливу на бакалав-
ріат, проте впливали на академічну кваліфі-
кацію викладацького складу. Дослідження 
із залученням студентів здійснюються нині, 
насамперед у магістратурі, частково в про-
відних професійних школах (“Professional 
Schools”) або в організованих дослідниць-
ких підрозділах (ORU). Тим не менш при-
вабливість та вибір певного коледжу (ба-
калавріату) також залежить від репутації 
всього університету як «досконалого нау-
ково-дослідного університету». Своєю чер-
гою успіх магістратури залежить так само 
від престижності коледжу (бакалавріату) й 
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обсягу надходжень від плати за навчання 
студентами коледжу.

Оскільки натепер американські універси-
тети прикладних наук уважаються найбільш 
успішними, що відображено в Шанхайсько-
му рейтингу вищої освіти, в рейтингу жур-
налу «Тайм» або в різних рейтингах «ініці-
ативи досконалості» у Німеччині, Франції 
та інших країнах, можна сприймати модель 
американського вертикального університе-
ту з його специфічним характером зв’язку 
між дослідженням та викладанням як взі-
рець для наслідування. Так звана Болон-
ська реформа вже була першою спробою 
наслідування американської моделі. До 
таких спроб варто віднести заходи уряду 
Франції, спрямовані на утворення мегадо-
слідницьких університетів шляхом злиття 
Великих шкіл (“Grandes Йcoles”), неунівер-
ситетських дослідницьких установ та уні-
верситетів.

Завдяки проведенню міжнародного 
системного аналізу і компаративістським 
дослідженням значно спростилася процеду-
ра пошуку шляхів розв’язання певних про-
блем у вищій школі з урахуванням досвіду 
інших країн. Реформи, проведені з 1998 р. 
у німецькій системі вищої освіти, орієнтова-
ні на зразок американської. Щоправда, на 
перший погляд створюється враження, що 
саме англійська система двоетапної вищої 
освіти в рамках програм підготовки бака-
лаврів і магістрів слугувала поштовхом для 
реформування німецької системи вищої 
освіти. Однак загалом суспільна думка в Ні-
меччині позиціонує на першому місці саме 
американську модель як взірцеву.

Говорячи про американську систему ви-
щої освіти, варто мати на увазі, що позна-
чення цієї структури як системи не зовсім 
коректне. Вона являє собою “loosly coupled 
system”, тобто сукупність елементів досить 
різних типів, що доповнюють один одного, 
взаємодіють один з одним, але разом з тим 
виключають повну уніфікацію своїх струк-
турних і функціональних особливостей.  
З огляду на це, зіставлення німецької і аме-
риканської систем університетської освіти 
має відбуватися в культурному і структур-
ному аспекті, виходячи з ролі держави і 
концепції освіти, тому що ці обидві катего-
рії впливають на організацію обох систем 
вищої освіти. 

Культурні традиції Німеччини заснова-
ні на вірі в консолідуючу суспільство силу 
цивілізованої держави, тобто віру суспіль-
ства в соціально орієнтовану державу або 
державу загального благоденства. При 
цьому страхи, що відчуває суспільство пе-
ред зловживанням свободою, є причиною 
довіри до державних заходів, спрямованих 

на регулювання системи вищої освіти. Це 
регулювання, що відбувається в дусі гум-
больдтівського бачення цивілізованої дер-
жави, призводить, по-перше, до відсутності 
здорової конкуренції між німецькими уні-
верситетами в боротьбі за досить незначні 
державні кошти, по-друге, до відсутності 
матеріальних стимулів для продуктивної ді-
яльності, по-третє, до незначної оператив-
ної самостійності реальних учасників освіт-
нього процесу. 

Характерною рисою системи німецької 
вищої освіти є гарантоване надання держа-
вою кожному досить кваліфікованому абі-
турієнту місця для навчання, а також звіль-
нення студентів від плати за навчання, що 
відбулось ще на початку 1970 рр. і є чинним 
дотепер. Після закінчення університету ви-
пускник одержує від держави законодавчо 
оформлені гарантії рівності можливостей у 
сфері працевлаштування. У цих положеннях 
закону відбивається традиційна для Німеч-
чини віра у справедливість державного ре-
гулювання, яке гарантує право на навчання 
у виші, забезпечує системну орієнтацію на-
вчального процесу, а також зумовлює не-
значну оперативну самостійність учасників 
освітнього процесу під час виконання ними 
своїх функціональних обов’язків. 

Що стосується викладачів, то успішний 
захист докторської дисертації завжди слу-
гував підтвердженням високої кваліфікації 
науковця і був гарантією його призначення 
на довічну посаду професора. Після цього 
результативність його наукової і виклада-
цької роботи більше не ставала об’єктом 
формальної процедури оцінювання. У на-
уковому середовищі не бачили в цьому 
необхідності, оскільки діяльність вченого 
оцінювалася через позитивні відгуки про 
його діяльність з боку його колег. Отже, 
відсутність зовнішніх мотивуючих факторів, 
диференціації наукового потенціалу вчених 
і їхнього матеріального забезпечення при-
звело до усереднення результатів діяльно-
сті вчених [2, с. 388].

Характерною рисою німецької універси-
тетської освіти є значне втручання держави 
у їх діяльність, що знаходить своє відбит-
тя в загальних положеннях Рамкового за-
кону про вищу освіту, що має забезпечи-
ти уніфікацію і стандартизацію роботи всіх 
компонентів системи і соціальну рівність 
у цій сфері. Численні привілеї держави в 
цій галузі означають для німецьких універ-
ситетів обмеження їх автономії, що часто 
призводить до некомпетентного втручання 
держави в питання фінансування вишів, їх 
організації, підбору і призначення фахівців 
на академічні посади, а також у питання ре-
формування вишів. 
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Упровадження американської універси-
тетської моделі мусить ураховувати спе-
цифіку німецької академічної культури, 
оскільки на відміну від неї академічна куль-
тура США традиційно базується на відсут-
ності довіри у населення до централізованої 
держави і на його переконанні у необхідно-
сті обмеження впливу держави у всіх сфе-
рах суспільства до абсолютного мінімуму  
[9, с. 210]. У процесі регулювання свого гро-
мадського життя американці більше довіря-
ють перевагам конкурентної боротьби, ніж 
перевагам сильної централізованої держави 
[3, с. 10]. Ця модель суспільства заснована 
на характерній для нього орієнтації на про-
дуктивну діяльність і припускає високий сту-
пінь оперативної самостійності її учасників. 

Це виявляється, наприклад, у тому, що 
американці сприймають навчання в універ-
ситеті як інвестицію в майбутнє студента, 
але не як гарантію майбутнього профе-
сійного успіху. Ці ціннісні орієнтири від-
биваються в системі вищої освіти США, а 
також у змістовній і якісній диференціації 
ЗВО. Позиціонування вишів на ринку по-
слуг, зокрема й освітніх, здійснюється че-
рез конкуренцію. Передумовою свободи 
дій у цій системі, заснованій на конкуренції 
і децентралізації, є високий ступінь орга-
нізаційної автономії приватних і державних 
вишів США, що американці сприймають як 
цінність і тому захищають її від утручання 
з боку держави. Автономне функціонування 
вишів припускає регулювання їх діяльності 
акредитаційними агенціями, самими ЗВО 
чи їх об’єднаннями, наприклад Асоціацією 
американських коледжів і університетів. 

У Німеччині домінуюча концепція вищої 
освіти реалізується, насамперед у держав-
них університетах, що здійснюють профе-
сійну підготовку основної маси студентів 
(близько 85%). Особливість німецької уні-
верситетської академічної культури визна-
чає керівна ідея надання студентам перш за 
все наукової освіти і формування наукового 
світогляду. Ця ідея спричинила певний дуа-
лізм у формуванні особистості студентів, що 
відбувається, з одного боку, через заняття 
наукою і, з іншого боку, через професійну 
підготовку. У ЗВО США домінує практична 
орієнтація освітнього процесу. Проявом та-
кої інклюзивної концепції освіти є тісні кон-
такти вишів з економікою і суспільством, 
надання послуг чи тісне співробітництво з 
підприємствами в проведенні наукових до-
сліджень чи технічних розробок. 

В ідеальному випадку певні критерії, що 
застосовуються у разі зіставлення німець-
кої й американської систем вищої освіти, 
допомагають виявити їхні специфічні пере-
ваги і недоліки. Варто визнати, що значні 

масштаби державного впливу і регулю-
вання в німецькій системі вищої школи за-
безпечують у різних тематичних галузях 
функціонування університетів принципові 
переваги. Вони полягають у можливості 
прогнозування перспектив розвитку ЗВО, 
у можливості гарантування їхнього матері-
ального забезпечення на належному рівні з 
урахуванням сформованої економічної си-
туації, у простоті і рівних умовах праці для 
всіх учасників освітнього процесу. Сильні 
сторони домінантної німецької освітньої 
концепції виявляються насамперед у фік-
сованості її діяльності на здійсненні науко-
вих досліджень й у переважно орієнтовано-
му на науку викладанні. 

Недоліками державного адміністрування 
у галузі вищої школи ФРН є стимулювання 
досягнень середнього рівня через одна-
ковість структурних компонентів системи, 
недоцільна витрата ресурсів, відсутність 
гнучкості, ригідність і герметичність систе-
ми вищої школи. Крім того, державне ре-
гулювання «на вході» гальмує впроваджен-
ня інновацій, перешкоджає стимулюванню 
продуктивності і зацікавленості в результа-
тах роботи. Державне фінансування систе-
ми вищої школи означає значні витрати для 
суспільства. 

На противагу німецькій системі ви-
щої освіти перевага слабкого державного 
впливу і регулювання, конкуренції між аме-
риканськими університетами та їх струк-
турними підрозділами надають можливість 
досягнення максимального ступеня про-
дуктивності через диференціацію ЗВО. 
Організаційна автономія американських 
університетів максимально сприяє впрова-
дженню інновацій, забезпечує прозорість їх 
діяльності, високу ефективність, гнучкість 
університетських структур і уміння швидко 
пристосовуватися до мінливих умов. 

Тепер постає питання про те, чи варто 
розглядати глобальне впровадження рин-
кових механізмів у діяльність університетів 
ознаками зростаючого глобального проце-
су конвергенції систем вищої освіти (див. 
[10]). Якщо це справді так, то результатом 
цього процесу може стати утворення кон-
курентоспроможної глобальної системи 
розшарування вищої освіти, на чолі якої 
стоять міжнародно-орієнтовані та «видат-
ні» науково-дослідні університети світового 
класу, що моделюються у США. Ці процеси 
конвергенції мусять призвести до більшої 
ієрархізації всієї галузі вищої освіти та її го-
ризонтальної стратифікації [11, с. 39]. Якщо 
такі міркування виявляться правильними, 
то це має вплинути на досі мало стратифі-
ковану систему вищої освіти в Німеччині і 
призвести до її диверсифікації.
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Висновки. У зіставленні німецької та 
американської моделей університетської 
освіти виявляється таке: 

1) зміст поняття науковий або нау-
ково-дослідний університет у німецькій і 
американській теорії освіти досить суттєво 
різниться, оскільки у німецькій реальності 
науково-дослідний характер університет-
ської освіти нині пронизує всі етапи на-
буття студентами університетської освіти, 
в американських університетах участь сту-
дентів у дослідженнях здійснюється лише у 
магістратурі;

2) внутрішня (національна) престиж-
ність американських «топових» університе-
тів визначається ґрунтовною фаховою під-
готовкою студентів у бакалавріаті (тобто у 
коледжах та професійних школах), проте у 
Німеччині бакалавріат сприймається як по-
передній етап набуття вищої освіти і не ко-
ристується популярністю серед студентів;

3) міжнародна престижність американ-
ських університетів визначається високим 
рівнем фахової підготовки студентів, а та-
кож високим рівнем фундаментальних і 
прикладних досліджень, що є результатом 
гнучкості, динамізму і креативності універ-
ситетів та їхніх підрозділів;

4) американська система вищої освіти 
не є системою ані у німецькому, ані у євро-
пейському розумінні, проте через запобі-
гання втручання в діяльність університетів, 
надання гарантії їх широкої інституційної 
автономії, через використання конкуренції 
між вишами сформувалась дуже ефектив-
на галузь. Саме цього не вистачає німець-
кій університетській освіті, що перебуває у 
вузьких рамках державного регулювання і 
страждає від хронічного недофінансування 
з боку держави і переповненості вишів сту-
дентами; 

5)  переваги американської універси-
тетської освіти майже цілком збігаються 
з перерахованими вище недоліками ні-
мецької і, навпаки, недоліки американ-
ської збігаються з недоліками німецької, 
що уможливлює конвергенцію цих моделей 
університетської освіти. Проте наразі дуже 
важко визначити, у який спосіб німець-

ка університетська освіта наблизиться до 
американської: або шляхом перенесення 
академічної культури США на німецький 
ґрунт у процесі структурної трансформації 
німецьких університетів, або шляхом посту-
пової конвергенції двох моделей освіти че-
рез подолання власних недоліків.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Шукатка О.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті здійснено теоретичне обґрунтування процедури виокремлення педагогічних умов фор-
мування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціаль-
ностей на засадах міждисциплінарної інтеграції. Проведено дефінітивний аналіз категорій «умова», 
«педагогічна умова». Підсумовано семантично-етимологічний зміст поняття «умова», визначено низ-
ку аспектів у його тлумаченні. З метою обґрунтування змістового наповнення категорії «педагогічна 
умова» здійснено детальний порівняльний теоретичний аналіз наукових розвідок, де започатковано 
вирішення проблеми формування здоров’я студентів, здорового способу життя молоді, здоров’язбе-
режувальної культури і компетентності майбутніх фахівців. Подано авторське тлумачення категорії 
«педагогічні умови» у світлі дослідження: спеціально сконструйована єдність внутрішніх і зовнішніх 
чинників, реалізація яких забезпечить високу результативність процесу формування індивідуальних 
стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждис-
циплінарної інтеграції.

Ключові слова: умова, педагогічні умови, здоров’я, здоров’язбереження, студенти, майбутні бака-
лаври природничих спеціальностей.

В статье осуществлено теоретическое обоснование процедуры выделения педагогических условий 
формирования индивидуальных стратегий здоровьесбережения будущих бакалавров естественных 
специальностей на основе междисциплинарной интеграции. Проведен дефинитивный анализ катего-
рий «условие», «педагогическое условие». Обобщен семантически-этимологический смысл понятия 
«условие», определен ряд аспектов в его толковании. С целью обоснования содержательного наполне-
ния категории «педагогическое условие» осуществлен подробный сравнительный теоретический ана-
лиз научных исследований, где начато решение проблемы формирования здоровья студентов, здорово-
го образа жизни молодежи, здоровьесберегающей культуры и компетентности будущих специалистов. 
Представлено авторское толкование категории «педагогические условия» в свете исследования: специ-
ально сконструированное единство внутренних и внешних факторов, реализация которых обеспечит 
высокую результативность процесса формирования индивидуальных стратегий здоровьесбережения 
будущих бакалавров естественных специальностей на основе междисциплинарной интеграции.

Ключевые слова: условие, педагогические условия, здоровье, здоровьесбережение, студенты, буду-
щие бакалавры естественных специальностей.

Shukatka О.V. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION HEALTH SAVING INDIVIDUAL 
STRATEGIES OF FUTURE BACHELORS OF NATURAL SPECIALTIES ON THE BASES OF 
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION

The article deals with the theoretical substantiation of the procedure for distinguishing pedagogical condi-
tions of formation health saving individual strategies of future bachelors of natural specialties on the bases of 
interdisciplinary integration. The definition analysis of categories “condition” and “pedagogical condition” is 
performed. The semantic-etymological content of the concept “condition” is summarized, and the number of 
aspects of mentioned interpretation is defined.  In order to substantiate the content filling of the category “ped-
agogical condition” a detailed comparative theoretical analysis of scientific studies is done, where the decision 
of problem of students’ health forming, youth healthy lifestyle, health saving culture and competence of future 
specialists, educational environment of health saving in higher educational establishments (HEE) by construct-
ing pedagogical conditions of the studied process is started. It is completed the analysis of modern dissertation 
researches, where the practical realization of pedagogical conditions is shown, which provide different aspects 
of health saving for students during the study in HEE.

The author’s interpretation of the category “pedagogical condition” within the scope of the study is given: 
specially constructed unity of internal and external factors, the realization of which will provide a high effec-
tiveness of the process of formation health saving individual strategies of future bachelors of natural specialties 
on the bases of interdisciplinary integration. It is resumed, that pedagogical conditions were distinguished with 
the condition of purposeful formation of all components of readiness of future bachelors of natural specialties 
to the producing and realization of health saving individual strategies. The purpose of realization pedagogi-
cal conditions is provision of education-organizational and scientific-methodical support for the formation of 
studied phenomenon, based on taking into account structural components of the experimental pedagogical 
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system. Pedagogical conditions of formation health saving individual strategies of future bachelors of natural 
specialties on the bases of interdisciplinary integration are: the ensuring of invariant motivation of students 
to the systemic individual health saving in everyday life activity; the distinguishing of qualimetric grounded 
blocks of health saving information in disciplines of professional and practical training of future bachelors of 
natural specialties by a quantification of internal and intersubject relationships; the creation of a synergetic en-
vironment for purposeful enrichment of abilities, skills and experience of saving and strengthening of students’ 
health, based on using psychophysiological reserves of the human organism; the organization of individual 
work of future bachelors of natural specialties in the direction of development and realization of individual 
health saving strategies.

Key words: condition, pedagogical conditions, health, health saving, students, future bachelors of natural 
specialties. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дослідження ефективності педа-
гогічної системи формування індивідуаль-
них стратегій здоров’язбереження майбут-
ніх бакалаврів природничих спеціальностей 
на засадах міждисциплінарної інтеграції 
передбачає теоретичне обґрунтування та 
практичну апробацію сукупності педагогіч-
них умов згаданого процесу. З цією метою 
актуалізується здійснення дефінітивно-
го аналізу категорій «умова», «педагогічна 
умова», щоб використовувати зазначені 
чинники в освітньому процесі закладів ви-
щої освіти (ЗВО).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано вирішення цієї 
проблеми та на які спирається автор. На 
основі детального аналізу наукових роз-
відок (В. Андреєв, В. Андрущенко, Ю. Ба-
банський, В. Безпалько, А. Найн, А. Ще-
дровицький та ін.), у яких досліджувався 
семантично-етимологічний зміст поняття 
«умова», визначено низку аспектів у тлума-
ченні згаданого терміна. Науковці визнача-
ли умови як: 

– сукупність об’єктивних можливостей 
змісту, форм, методів і матеріально-про-
сторового середовища, спрямованих на 
вирішення поставлених завдань; 

– сукупність зовнішніх і внутрішніх обста-
вин (об’єктивних заходів) освітнього проце-
су, від реалізації яких залежить досягнення 
поставлених дидактичних цілей;

– сукупність взаємозалежних і взаємо-
зумовлених обставин процесу діяльно-
сті; підсумок цілеспрямованого відбору, 
конструювання і застосування елементів, 
змісту, методів (прийомів), а також орга-
нізаційних форм навчання для досягнення 
дидактичних цілей тощо. 

У довідково-енциклопедичній літературі 
категорія «умови» тлумачиться неоднознач-
но й розглядається як: сукупність змінних 
природних, соціальних, зовнішніх і внутріш-
ніх чинників, що впливають на фізичний, 
психічний, моральний розвиток людини, її 
поведінку, виховання і навчання, форму-
вання особистості [5, с. 562]; сукупність 
заходів навчально-освітнього процесу, що 

забезпечують необхідний рівень розвитку 
досліджуваної категорії особистості сту-
дента [4, с. 1035]; обставини, що сприяють 
досягненню певного результату, або ж, на-
впаки, гальмують його досягнення в освіт-
ньому процесі [10, с. 299]. 

Педагогічні умови визначаються як си-
стема спеціально створених методів, форм, 
реальних освітніх ситуацій, необхідних для 
досягнення наперед заданої педагогічної 
мети.

Метою статті є теоретичне обґрунту-
вання процедури виокремлення педаго-
гічних умов формування індивідуальних 
стратегій здоров’язбереження майбутніх 
бакалаврів природничих спеціальностей на 
засадах міждисциплінарної інтеграції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Схоже тлумачення дефініції «пе-
дагогічні умови» знаходимо у медичній 
педагогіці, де останні трактуються як значу-
щий компонент педагогічного процесу, що 
інтегрує сукупність педагогічних заходів, 
які, як зовнішні характеристики педагогіч-
ного об’єкта (зміст, форми, методи), зорі-
єнтовані на глибинні взаємини із внутріш-
нім світом студента [6, с. 173]. О. Мартинів 
у цьому контексті слушно зауважує, що, 
незважаючи на велику кількість педагогіч-
них розвідок, де предметом дослідження є 
власне педагогічні умови реалізації певних 
процесів/імплементації інноваційних освіт-
ніх технологій, у сучасній науковій думці 
спостерігаються розбіжності у тлумаченні 
поняття «педагогічна умова» [7, с. 89]. Під-
сумовуючи наукову інтерпретацію згаданої 
категорії у доробках А. Алексюка, А. Аюрза-
найна, П. Підкасистого та ін., О. Мартинів 
резюмує: «педагогічні умови – це зовнішні 
(позитивні відносини викладача і студента; 
об’єктивність оцінки навчального процесу; 
місце навчання, приміщення, клімат тощо) 
і внутрішні (індивідуальні властивості сту-
дентів (стан здоров’я, властивості харак-
теру, досвід, уміння, навички, мотивація 
тощо) чинники, що детермінують досягнен-
ня дослідницької мети [7, с. 92].

Для обґрунтування змістового напов-
нення категорії «педагогічна умова» у 
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світлі дослідження здійснено детальний 
порівняльний теоретичний аналіз науко-
вих розвідок, де започатковано вирішен-
ня проблеми формування здоров’я сту-
дентів, здорового способу життя молоді, 
здоров’язбережувальної культури і ком-
петентності майбутніх фахівців, освітнього 
середовища здоров’язбереження у ЗВО 
шляхом конструювання педагогічних умов 
досліджуваного процесу. 

Зокрема, Н. Башавець, досліджуючи про-
блему формування культури здоров’язбере-
ження студентів як світоглядної орієнтації, 
резюмує, що педагогічними умовами є об-
ставини, що регулюють ефективність анон-
сованого педагогічного процесу [1, с. 255].  
Своєю чергою, узагальнюючи напрацю-
вання В. Кукси, Л. Новакова доповнює і 
визначає педагогічні умови як сукупність 
навчально-методичного забезпечення, змі-
сту предметної освіти та інноваційного ос-
вітнього середовища, що сприяють успіш-
ному вирішенню поставлених дидактичних 
завдань [9, с. 89]. Відтак педагогічні умови 
є тими факторами, що зумовлюють досяг-
нення анонсованої дослідницької мети й 
можуть бути регуляторами ефективності 
реалізації педагогічних інновацій. 

Разом з тим здійснено аналіз сучасних 
дисертаційних досліджень, де відображено 
практичну реалізацію педагогічних умов, що 
забезпечують різні аспекти здоров’язбере-
ження студентів під час навчання у ЗВО. 
Вагомими вважаємо висновки В. Бобриць-
кої [2], котра, досліджуючи питання форму-
вання здорового способу життя у майбут-
ніх учителів у процесі вивчення дисциплін 
природничого циклу, стверджує, що ефек-
тивними педагогічними умовами є: моти-
ваційне забезпечення діяльності студента, 
що ґрунтується на пізнавальній активності, 
діалогічності, креативності, практичній зна-
чущості навчального процесу для кожного 
суб’єкта діяльності та вільному виборі його 
позиції; використання в процесі реалізації 
навчально-виховних цілей вищої педагогіч-
ної школи предметного поля природничих 
дисциплін, зміст яких становить методо-
логічне, теоретичне і прикладне підґрунтя 
дотримання здорового способу життя сту-
дентів, формування їх професійної компе-
тенції; орієнтація процесу вивчення при-
родничих дисциплін на суб’єктну позицію 
студента як носія індивідуального досвіду і 
способу життя; реалізація в процесі вивчен-
ня природничих дисциплін принципів пріо-
ритетності гуманістичних цінностей, демо-
кратизму, індивідуалізації, самопізнання та 
саморозвитку; цілісність, безперервність 
процесу формування системи знань, умінь 
і навичок організації здорової життєдіяль-

ності студентів; залучення студентів до 
процесу вивчення природничих дисциплін, 
до діяльності, яка моделює їх майбутню 
професійну працю [2, с. 268–269].

У дослідженні В. Назарука [8] теоретично 
обґрунтовано та експериментально переві-
рено сукупність педагогічних умов форму-
вання культури здоров’я майбутніх фахівців 
засобами здоров’язбережувальних техно-
логій: інтеграція теоретичної та практич-
ної підготовки студентів щодо формування 
вмінь оздоровчої діяльності; використання 
міждисциплінарних зв’язків для поєднан-
ня знань фізкультурно-оздоровчого і ме-
дико-біологічного характеру; організація 
самостійних занять фізичною культурою 
і спортом; створення здоров’язбережу-
вального середовища [8, с. 5]. Слушними 
вважаємо інтенції автора щодо актуалізації 
використання ідей міждисциплінарної інте-
грації знань студентів як засобу формуван-
ня здоров’язбережувальних умінь. Однак 
вважаємо, що дослідник залишив поза ува-
гою ідею індивідуалізації здоров’язбережу-
вальної підготовки майбутніх фахівців, що 
є запорукою реалізації здорового способу 
життя у повсякденній життєдіяльності. 

У дослідженні О. Мартиніва виокремле-
но педагогічні умови формування культу-
ри здоров’язбереження студентів на за-
садах міждисциплінарної інтеграції, серед 
яких: розвиток мотивації студентів на здо-
ров’язбереження як світоглядного орієн-
тиру й особистісної цінності; використан-
ня методів міждисциплінарної інтеграції 
з метою розширення уявлень і знань про 
здоров’язбереження; формування вмінь і 
навичок студентів ведення здорового спо-
собу життя; організація самостійної здо-
ров’язбережувальної діяльності [7, с. 94]. 
Автор переконливо доводить ефективність 
застосування міждисциплінарної інтеграції 
як засобу ефективної здоров’язбережу-
вальної підготовки студентів під час ви-
вчення низки гуманітарних дисциплін, тоді 
як проблема використання потенціалу при-
родничих наук залишилася поза увагою до-
слідника. 

Вдаючись до вирішення педагогічної 
проблеми формування аксіологічних уста-
новок до здорового способу життя у сту-
дентів ЗВО, Ю. Бойко [4] виокремлює такі 
педагогічні умови цього процесу: сприяння 
становленню і розвитку у студентів цінніс-
них орієнтацій на збереження і зміцнення 
здоров’я в умовах здоров’язберігального 
освітнього середовища ЗВО; формування у 
студентів ціннісного ставлення до здоров’я 
на основі розробки педагогічної стратегії 
їхньої мотивації на здоровий спосіб жит-
тя; активізація свідомого оволодіння сту-
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дентами досвідом здоров’язбереження  
[4, с. 13]. Нам імпонує авторське бачен-
ня питання конструювання педагогічної 
стратегії розвитку здоров’язбережуваль-
ного освітнього середовища. Поряд з цим 
проблема дослідження формування інди-
відуальних стратегій здоров’язбереження 
майбутніх бакалаврів природничих спеці-
альностей на засадах міждисциплінарної 
інтеграції також залишилася поза науковою 
увагою сучасних дослідників. 

У межах нашої наукової розвідки кате-
горію «педагогічні умови» трактуватимемо 
як спеціально сконструйовану єдність вну-
трішніх і зовнішніх чинників, реалізація яких 
забезпечить високу результативність про-
цесу формування індивідуальних стратегій 
здоров’язбереження майбутніх бакалаврів 
природничих спеціальностей на засадах 
міждисциплінарної інтеграції. Вважаємо за 
потрібне підкреслити, що процедура добору 
педагогічних умов здійснювалася на основі 
врахування теоретичних, правових, мето-
дологічних, методичних основ дослідження 
і практичних реалій організації освітнього 
процесу у ЗВО. Водночас педагогічні умо-
ви виокремлювалися з умовою цілеспря-
мованого формування всіх компонентів го-
товності майбутніх бакалаврів природничих 
спеціальностей до розробки та реалізації 
індивідуальних стратегій здоров’язбере-
ження. Метою реалізації педагогічних умов 
є забезпечення навчально-організаційного 
та науково-методичного супроводу форму-
вання досліджуваного феномена на основі 
врахування структурних складників експе-
риментальної педагогічної системи.

Для подолання авторського суб’єктивізму 
й урахування об’єктивних реалій освітнього 
середовища у ЗВО процедурі визначення 
педагогічних умов дослідження передува-
ло застосування методу експертної оцінки. 
Викладачі чотирьох ЗВО, котрі були учас-
никами педагогічного експерименту, спро-
бували себе у ролі експертів. Необхідність 
застосування анонсованого методу зумов-
лено сучасними вимогами до об’єктивності, 
надійності, валідності авторських висновків 
дисертаційних досліджень. Відтак виклада-
чам пропонувалося з переліку педагогічних 
умов визначити ті, що, на їхню думку, макси-
мізуватимуть ефективність процесу форму-
вання індивідуальних стратегій здоров’язбе-
реження майбутніх бакалаврів природничих 
спеціальностей на засадах міждисциплінар-
ної інтеграції. Здійснене опитування умож-
ливило ранжування запропонованих нами 
факторів у порядку спадання та вибір таких 
педагогічних умов: 

1) забезпечення інваріантної мотивації 
студентів до систематичного індивідуаль-

ного здоров’ятворення у повсякденній жит-
тєдіяльності;

2) виокремлення кваліметрично обґрун-
тованих блоків здоров’язбережувальної 
інформації в дисциплінах професійної та 
практичної підготовки майбутніх бакалаврів 
природничих спеціальностей шляхом кван-
тифікації внутрішньо- та міжпредметних 
зв’язків; 

3) створення синергетичного середови-
ща для цілеспрямованого збагачення вмінь, 
навичок, досвіду збереження та зміцнення 
здоров’я студентів на основі використання 
психофізіологічних резервів людського ор-
ганізму;

4) організація самостійної роботи май-
бутніх бакалаврів природничих спеціаль-
ностей у напрямі розробки та реалізації 
індивідуальних стратегій здоров’язбере-
ження.

Метою реалізації педагогічних умов є 
забезпечення навчально-організаційного 
та науково-методичного супроводу форму-
вання досліджуваного феномена на основі 
врахування структурних складників експе-
риментальної педагогічної системи.

Висновки. Отримані результати порів-
няльного аналізу наукової літератури щодо 
вирішення проблеми виокремлення та об-
ґрунтування педагогічних умов, що спри-
яють зміцненню та збереженню здоров’я 
студентів під час навчання у ЗВО, враху-
вання власного досвіду педагогічної діяль-
ності й результатів застосування методу 
експертних оцінок, обговорення на між-
дисциплінарних навчально-методичних се-
мінарах здоров’язберігаючого потенціалу 
природничих наук та оптимальних педаго-
гічних чинників організації здоров’ятворен-
ня студентів дали підстави визначити пе-
дагогічні умови формування індивідуальних 
стратегій здоров’язбереження майбутніх 
бакалаврів природничих спеціальностей на 
засадах міждисциплінарної інтеграції. 

Перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі вбачаємо у конкретизації зміс-
тового наповнення та методичної сутності 
кожної з визначених педагогічних умов.
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СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
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СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОШЕННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Павленко В.О., к. пед. н.,
доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму 

Харківська державна академія фізичної культури

Павленко Є.Є., старший викладач 
кафедри фізичного виховання та здоров’я 
Національний фармацевтичний університет

У статті порушено проблему теоретичного вивчення соціологічних основ формування фізичного ви-
ховання студентської молоді в аспекті сприяння підвищення їх якості життя. Встановлено, що соціальні 
аспекти впливають на формування відношення студентської молоді до фізичного виховання. Обґрунтова-
но становлення соціологічних основ освіти та фізичного виховання на сучасному етапі розвитку науки.

Ключові слова: фізичне виховання, соціологія освіти, соціалізація, самоствердження, студентська 
молодь.

В статье затронута проблема теоретического изучения социологических основ формирования фи-
зического воспитания студенческой молодежи в аспекте содействия повышению их качества жизни. 
Установлено, что социальные аспекты влияют на формирование отношения студенческой молодежи к 
физическому воспитанию. Обоснованно становление социологических основ образования и физиче-
ского воспитания на современном этапе развития науки.

Ключевые слова: физическое воспитание, социология воспитания, социализация, самоутвержде-
ние, студенческая молодежь.

Pavlenko V.O., Pavlenko Ye.Ye. SOCIOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF THE ATTITUDE 
OF STUDENT YOUTH TO PHYSICAL EDUCATION

The problem of theoretical studying of sociological bases of physical education formation of student’s 
youth in aspect of assistance to increase in their quality of life is touched in the article. Factors of the forming 
elements of the sociological bases of physical education influencing formation of the attitude of student’s 
youth to systematic physical exercises and regular exercises are defined. The objects of sociology of educa-
tion, in particular, educational social relations, contributing to the positive influence on the factors of physical 
education of higher educational institutions are considered.

It is established that social aspects influence formation of the attitude of student’s youth to physical edu-
cation. Formation of sociological bases of education and physical education at the present stage of science 
development is proved.

The research is directed to social knowledge and social physical education, sourcing of using practical op-
portunities at the initial level mastering motor activity knowledge for education and training of student’s youth 
in actual practice to life, more advanced ways of disclosure of physical qualities. Forming factors of relation-
ship among students influencing own self-determination, self-realization and self-affirmation, the choice of life 
values, definition of the place in life are analyzed.

Key words: Physical education, sociology of education, socialization, self-assertion, student youth.

Постановка наукової проблеми. Фі-
зичне виховання та спорт сьогодні стають 
пріоритетними факторами розвитку соці-
ально-економічного, духовного та політич-
ного життя країни, що забезпечують висо-
кий потенціал. Функціонування суспільства 
зумовлено тим, що людина у своїй діяльно-
сті не в змозі діяти одноосібно. Підвищити 
якість життя, створити комфортне для себе 
середовище людина спроможна завдяки 
взаємодії з іншими людьми. Фізичне вихо-

вання в цьому сенсі виступає невіддільною 
частиною соціального життя, що і є резуль-
татом цілісного громадського розвитку. 

Дослідження основ соціологічного 
складника загальної фізичної культури дає 
можливості встановити фактори впливу 
соціального компонента на формування 
відношення студентської молоді до фізич-
ного виховання, а також дати відповіді на 
зацікавленість людей різного віку, соці-
ально-демографічних груп і насамперед 
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студентської молоді до занять фізкультур-
но-спортивної діяльності, розкриваючи ва-
желі впливу соціології фізичного виховання 
з точки зору наукового підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Передумовою соціологічного до-
слідження проблем фізичного виховання є 
насамперед визначення ролі фізичної куль-
тури та спорту у соціально-культурній сфері.

У сучасному соціумі саме ефектив-
на діяльність у фізичному розвитку різних 
верств населення, передусім учнівської та 
студентської молоді, має ключове значен-
ня, вчинює вирішальний вплив на сьогод-
нішнє функціонування та перспективи роз-
витку суспільства. 

Проте у нашій країні цей факт, доведе-
ний багаторічним світовим досвідом, дослі-
дженнями та практикою суспільного життя, 
лише визнається на словах, а на ділі – в 
Україні підтримка освіти як галузі фізичного 
виховання була й залишається другорядним 
елементом соціально-культурної сфери. Не-
обхідно визначити, що фізична культура як 
складник загальної культури вміщує в себе 
компонент соціального способу життя.

Соціологічні дослідження дозволяють ви-
явити вплив різних соціальних чинників на 
розвиток фізичного виховання в навчаль-
них закладах студентської молоді, а також 
визначити вплив даної сфери на суспільне 
життя. 

Аналізуючи потребу в покращенні якості 
життя та мотиваційний стан суспільства в 
сфері фізичного виховання, оцінюючи ре-
альне ставлення людей, особливо студент-
ської молоді, їх інтереси, ціннісні орієнтації, 
рівень ціннісного ставлення до власного 
здоров’я, можна стверджувати про існу-
вання соціалізації членів суспільства.

Постановка завдання (цілей статті). 
Мета статті полягає у встановленні форму-
ючих засад соціологічних основ фізичного 
виховання до систематичних занять сту-
дентської молоді фізичною культурою.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Науковцями різного часу під-
німались питання соціології у фізичному 
вихованні молоді, цікавили соціальні харак-
теристики, вплив на цей процес соціально-
го середовища, соціальних інститутів тощо.

Так, на початку XX століття лідери так 
званої «нової фізичної освіти» Томас Вуд, 
Кларк Гісерілгтон, Джессі Вільямс звер-
нули увагу громадськості на важливе зна-
чення фізичного виховання. Загалом те-
оретико-методологічні основи соціології 
освіти були розроблені основоположника-
ми «соціологізму» в освіті Е. Дюркгеймом та  
М. Вебером, які обґрунтовали соціальний 
характер освіти і його невідповідність до 

розвитку лише природних задатків індивіда 
[6]. Своєю чергою П. Сорокін і Р. Мертон 
також розглядали освіту як соціокультур-
ний процес. Нерівність шансів на здобут-
тя освітніх процесів з фізичного виховання 
Р. Будон пов’язує зі значними соціальни-
ми розбіжностями різних верств населен-
ня стосовно використання можливостей до 
занять фізичною культурою та спортом [5].

Вагомий внесок до розвитку соціоло-
гії освіти як відокремленої галузі науко-
вих знань внесли К. Дженкс, Дж. Коулмен,  
Дж. Флауд, Бр. Саймон. У радянський пе-
ріод до 60-х років XX ст. соціологічні про-
блеми освіти і фізичного виховання, осо-
бливо шкільної освіти, розроблялись лише 
в межах педагогіки. Розробкою цих питань 
займалися такі педагоги, як К. Ушинський, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші.

Базуючись на фундаментальних підва-
линах науковців минулого століття вчених 
з теорії та методики фізичного виховання, 
зокрема В.М. Заціорського, Л.П. Матвєєва, 
підтримувались направлення фізичного 
виховання молоді на гармонійно розвине-
ну людину, «готову до праці та захисту».  
В концепції соціального розвитку особисто-
сті знайшло своє відображення розуміння 
цілей фізичного виховання, всебічного роз-
витку людини, єдності навчання і вихован-
ня, органічному зв’язку з національними та 
історичними традиціями.

Становлення соціологічних основ осві-
ти та фізичного виховання відбувалося 
у таких напрямах: соціологічні проблеми 
вищої школи (В.І. Астахова); місце освіти 
в потребах суспільства й молоді (Л.Я. Ру-
біна, М.Н. Рудкевич); проблеми студент-
ства як соціальної групи, виховання згід-
но з життєвими планами і шляхами молоді  
(В.М. Шубкін, Ю.О. Чернецький, Д.Л. Кон-
стантиновський); педагогічної освіти як під-
системи соціокультурної освіти (Л. Когон); 
система освіти як інституту соціалізації 
(М.П. Лукашевич) [2].

Саме в цей період відбулися перші кро-
ки до масового заняття спортом. Ситуація 
в країні вимагала від суспільства підготовки 
фізично міцних людей, які б активно прояв-
ляли себе у праці та були спроможні стати 
на захист держави. Напрям фізичного ви-
ховання розглядався як частина політично-
го виховання мас, передусім молоді, в дусі 
комуністичної моралі. З часом у суспільстві 
відбуваються зміни стосовно пріоритетів, 
значна роль відводиться підвищенню якості 
життя, що відбивалася у загальнолюдських 
благах та матеріальних цінностях, тому від-
буваються і зміни у підходах до формуван-
ня відношення молоді до фізичного вихо-
вання. 
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У розвиток соціології освіти України 
протягом 60-90-х pp. минулого століття 
помітний внесок зробили такі науковці, як  
В. Андрущенко, В. Арбєніна, В. Астахова, 
В. Бакіров, І. Гавриленко, Р.Гурова, М. Го-
ловатий, І. Ковальова, Т. Купрій, Б. Крав-
ченко, В. Луговий, М. Лукашевич, В. Май-
борода, О. Навроцький, В. Пилипенко,  
О. Погорілий, Л. Сокурянська, Л. Сохань,  
І. Тарапов, М. Туленков, І. Шеремет та інші 
[2; 3; 4]. Значний вклад у цю наукову галузь 
зробила засновниця харківської школи со-
ціології О.О. Якуба [8]. 

Проте сучасні науковці виказують, що 
зараз вітчизняна соціологія освіти в напря-
му фізичного виховання нагально потребує 
іншого визначення своєї місії, перегляду 
методології, радикального оновлення під-
ходів до аналізу цієї важливої сфери. 

Обґрунтовуючи наукові дослідження, 
В.Є. Пилипенко стверджує про отримання 
цілісного уявлення про економічну, соці-
альну, фізичну та духовну сфери суспіль-
ного життя. Провідні теоретики структур-
но-функціонального підходу в соціології  
Р. Мертон, Т. Парсонс вивчали «моделі орі-
єнтацій», які випливають із певних мотива-
цій і цінностей індивідів, та застосування у 
виховному процесі різних комбінацій цих 
моделей.

На сучасному етапі розвитку суспільства 
в умовах високої конкурентної спроможно-
сті молода людина на ринку праці повинна 
швидко реагувати на нововведення, гене-
рувати принципово нові ідеї, впроваджува-
ти новітні технології, обслуговувати техно-
логічно оновлене устаткування, адаптоване 
до сучасних вимог інноваційного суспіль-
ства, звісно, все це забезпечується відпо-
відними рівнем фізичної підготовленості. 

Більшість молоді вже не сприймає заста-
ріли гасла «ГПЗ», «вище, сильніше, швид-
ше», що не відповідають потребам сучас-
ності. В сучасних умовах більшість дітей і 
підлітків займаються спортом, як кажуть, 
«для себе». Отже, основними мотивами 
занять є оздоровлення та гармонізація фі-
зичного розвитку, задоволення потреби в 
руховій активності, активне дозвілля, цікаве 
спілкування. В суспільстві вже актуальні нові 
гасла «Спорт протягом життя», «Будь завж-
ди у добрій формі», що зосереджуються 
навколо окремої особистості та стверджу-
ють нові підходи до запровадження в по-
всякденний побут фізичного виховання сту-
дентської молоді. Фізично здорова людина 
володіє насамперед хорошими здібностями 
до адекватної соціальної адаптації. 

У зв’язку з цим викладач фізичного ви-
ховання, наряду з програмами навчання, 
запроваджує у своїй практичній та виховній 

роботі різні форми рухової активності, що 
повинні допомагати студентам визначити 
цінності здорового способу життя, вихову-
вати в них моральні і психологічні якості, 
які будуть сприяти успішному ствердженню 
життєвих позицій.

Функціонування найважливіших регуля-
торів соціальної поведінки індивідів пов’я-
зані з певними фізичними та духовними 
цінностями, що характеризують колектив-
ні відносини, які виступають цілями життя і 
основними засобами досягнення цих цілей.

Ціннісне ставлення висловлює позицію 
соціального суб’єкта, зокрема студентської 
молоді, їх потреб, інтересів, ідеалів, визна-
чає те, до чого прагне, а саме – удоскона-
лення власного фізичного стану. В цьому 
сенсі цінності впливають на поведінку лю-
дей і грають важливу роль в регуляції соці-
альної поведінки. Цілі і засоби діяльності, 
спрямовані на фізичний розвиток студент-
ської молоді, виступають як «зразки» і мо-
делі поведінки, які молодь прагне насліду-
вати, як ідеали, на які вони орієнтуються в 
своїй діяльності.

Заняття фізичними вправами, фізичне 
виховання – це важливе соціологічне яви-
ще. Істотна роль соціології фізичного ви-
ховання зростає з посиленням інтересу до 
проблем, пов’язаних з постановкою нових 
підходів, нових вимог до студентської мо-
лоді, які зумовлені соціальним і технічним 
зростанням потенціалу і відповідають су-
часним вимогам світу.

Фізичне виховання виступає як ефектив-
ний засіб для вдосконалення людини, пе-
ретворення його духовної і фізичної приро-
ди у відповідності із запитами суспільства, 
є дієвим фактором виховання і самовихо-
вання [1].

При рівних можливостях отримання 
знань з фізичного виховання у закладі ви-
щої освіти спостерігається різна спрямо-
ваність, мотивація до занять фізичними 
вправами. Під час безперервної освіти на 
усіх ступенях навчання діють самостійні 
соціальні групи – підгрупи, які об’єднані 
за спільними інтересами щодо регулярних 
занять спортом та активним дозвіллям. По 
суті вони виконують роль соціальної цегли-
ни в побудові упевненості в собі, у своїх 
можливостях як соціально затребуваної 
людини, міцності становища в макро- та 
мікросередовищі та в суспільстві загалом.

Не слід обмежуватись тільки викладан-
ням предмету «Фізичне виховання» у закла-
ді вищої освіти. Протягом тривалого періо-
ду предметна сфера соціології фізичного 
виховання фактично обмежувалася функ-
ціонуванням закладів, де процес навчання 
здійснюється за допомогою викладання.
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Теоретичні основи соціології фізично-
го виховання як дисципліни зосереджу-
ють увагу на формальних і неформальних 
структурах та функціональних особливос-
тях; цінностях і нормах, що лежать у їхній 
основі; владних, статусних і «модельних» 
зразках; організаційних, технічних, громад-
ських структурах. Соціологи аналізують як 
відкрите, так і приховане навчання в межах 
формальних освітніх інституцій. Важливим 
елементом предметної сфери соціології фі-
зичного виховання є неформальне навчан-
ня, що має місце в межах не тільки закладу 
вищої освіти, а й інших інституцій (таких, як 
сім’я, спортивна секція, спортивний клуб) і 
різних проявів культурного життя (таких, як 
функціонування засобів інформації та ву-
лична культура).

Об’єктом соціології освіти виступає 
сфера освіти як соціальне явище, люди, їх 
об’єднання і організації в системі освіти. 
Предметом досліджень визначається суть 
та основні функції системи освіти, взаємо-
зв’язок системи освіти з різними елемен-
тами суспільства. Вирішення практичних 
проблем навчальних закладів з викладан-
ня предмету «Фізичне виховання» з засто-
суванням соціологічних підходів і методів 
дослідження спочатку для виявлення про-
блем, а потім і для сприяння їх вирішенню. 
Схема 1.

До соціальних аспектів предмету соціо-
логії фізичного виховання відносимо широ-
ке коло соціально освітніх відносин, в які 
вступають соціальні суб’єкти у процесі нав-
чання. Аналізуючи як позитивний, так і не-
гативний вплив усіх соціальних, у тому чис-
лі і неорганізованих, самостійних чинників 

соціального середовища, застосовуються 
усі фактори виховання, що впливають на 
фізичне виховання.

Предмет дослідження направлено на 
соціальне пізнання і соціальне фізичне 
виховання, пошук джерел розкриття піз-
навальних та застосування практичних 
можливостей студентської молоді, її вихо-
вання та навчання в реальних умовах жит-
тя людей, більш вдосконалених способів 
розкриття фізичних якостей закладених 
здібностей. Визначним фактором у фор-
муванні взаємовідношень між студентами 
є власне самовизначення, самореалізація і 
самоствердження, свідомий вибір життєвих 
цінностей, визначення свого місця в житті. 

Соціальний контроль. Фізична культура 
та фізичне виховання є засобом контролю 
за людьми в суспільстві, що допомагає за-
побігти порушенню норм і правил суспіль-
ного життя.

Соціалізація. Фізична культура та фізич-
не виховання служать засобом соціалізації 
членів суспільства [1].

Зміна в суспільстві. Фізична культура 
та фізичне виховання сприяють появі но-
вих поведінкових норм і змін в соціальній 
структурі суспільства.

Визначаємо фактори, які не тільки впли-
вають на вирішальне формування відно-
шення студентської молоді до система-
тичних занять фізичними вправами, а й 
спонукають окремі соціологічні групи до 
об’єднання за спільним прагненням, бути 
завжди у спортивній формі, створюючи 
свій соціум.

Емоційна розрядка. Фізична культура 
і спорт роблять можливим активне вира-
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Схема 1

Фактори соціології фізичного виховання
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ження емоцій і, тим самим, зняття напруги, 
агресивності людини.

Самоствердження. Спорт дає можли-
вість стати відомим (нехай навіть у вузьких 
колах) і проявити кращі особисті якості.

Колективна свідомість. Заняття фізич-
ною культурою і спортом формує певний 
дух товариства, що сприяє об’єднанню лю-
дей на основі досягнення ними загальних 
цілей.

Успіх. Заняття спортом і фізичною куль-
турою впливають на створення почуття 
успіху. Це почуття характерно і для учасни-
ка змагань, і для глядача. Виграти в спорті 
означає часто те ж саме, що бути успішним 
в житті.

Українські вчені називають причини зна-
чущості фізичного виховання і спорту в 
системі освіти:

– сприяє зміцненню здоров’я і підви-
щення рівня фізичної підготовленості;

– впливає на формування характеру мо-
лодої людини, виховання волі, самодисци-
пліни, вміння співпрацювати, свідомості, 
відповідальності, цілеспрямованості та ін-
ших якостей, затребуваних в суспільстві;

– участь в різних видах рухової актив-
ності позитивно впливає на поведінку і 
успішність студентів, стимулює їх інтерес 
до досягнення академічних успіхів;

– рухова активність сприяє зміцненню 
єдності, зближує всіх членів колективу;

– заняття фізичною культурою є першим 
кроком до досягнень у спорті, а також у про-
фесійній кар’єрі фахівця в даній області [7].

Висновки з проведеного дослідження.  
З наведеного вище можна зробити ви-
сновки, що фізичне виховання в контексті 
соціологічних умов розвитку особистості 
направлено на забезпечення включення 
студентів, що займаються фізичною куль-
турою та спортом, в суспільне життя та га-

рантування через суспільні відносини між 
однолітками реалізації мети, що полягає 
у формуванні особи. При цьому важливим 
є відбір таких засобів і методів, що здатні 
забезпечити найбільший ефект виховного 
впливу.

Соціологічні дослідження фізичного ви-
ховання дозволяють визначити особливості 
формування студентів на початковому рівні 
оволодіння знаннями з рухової активності 
як конкретного носія соціальності з пев-
ними світоглядними настановами та жит-
тєвими спрямуваннями на здоровий спо-
сіб життя. У зв’язку з цим перед фізичним 
вихованням в контексті соціологічних змін, 
сприйняття і розуміння студентської молоді 
навколишньої дійсності постає завдання – 
визначити соціальну суть фізичного вихо-
вання.
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СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 378:147

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Маковєй О.М., асистент
кафедри іноземних мов

Національний аерокосмічний університет імені Н.Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний інститут»

У статті розглядаються поняття «дистанційне навчання», його ознаки, переваги та недоліки. Розкри-
ваються перспективи використання дистанційних технологій у навчальному процесі технічного універ-
ситету. Визначаються дидактичні можливості дистанційних навчальних курсів у викладанні іноземної 
мови. Автором презентовано власний досвід реалізації дистанційних освітніх технологій у процесі ви-
кладання німецької мови.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційні освітні технології, дистанцій-
них курс, Інтернет-ресурси, навчання іноземної мови.

В статье рассматриваются понятие «дистанционное обучение», его признаки, преимущества и не-
достатки. Раскрываются перспективы использования дистанционных технологий в учебном процессе 
технического университета. Определяются дидактические возможности дистанционных учебных кур-
сов. Автором представлен собственный опыт реализации дистанционных образовательных технологий 
в процессе преподавания немецкого языка.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дистанционные образователь-
ные технологии, дистанционный курс, Интернет-ресурсы, обучение иностранному языку.

Makoviei O.М. POSSIBILITIES OF USING DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES  
IN TEACHING GERMAN TO STUDENTS OF TECHNICAL SCIENCE UNIVERSITIES

The article deals with the concept of “distance learning”, its features, advantages and disadvantages. The 
expediency of introducing distance education technologies into the process of teaching a foreign language is 
substantiated. The prospects of using distance-learning technologies in the educational process of the technical 
science university are revealed. The role of a teacher in distance learning is studied: in addition to traditional 
ones, the teacher fulfills the functions of coordinating the cognitive process, adjusting the course, advising 
students in the process of organizing an individual curriculum, managing their educational projects, etc.

The didactic possibilities of distance learning courses in teaching a foreign language are determined. The 
author draws attention to the fact that along with many advantages, distance learning places certain restrictions 
on the educational process. It is emphasized that it is important for a teacher to have direct contact with stu-
dents for successful monitoring, timely correction and adequate assessment of the educational process.

The author presents her own experience in implementing distance-learning technologies in teaching Ger-
man on example of introduction of the distance-learning course “Practicum in German”. The interactivity, flex-
ibility, application of hypertext technologies, accessibility, and wide opportunities for assessment and control 
of knowledge are identified by the author as the features of the course. The main components of the course are 
module-lessons consisting of information and training forums, educational presentations, interactive exercises 
(audio and video materials), tasks, tests, and links to the Internet sources. The author emphasizes that as a 
result of implementing the distance learning course in question they noted positive results such as higher indi-
vidualization of training, optimization of learning material study, increasing the possibility of using authentic 
materials and the level of foreign-language communicative competence of students.

Key words: information and communication technologies, distance-learning technologies, distance  
learning course, Internet resources, foreign language learning.

Постановка проблеми. Стрімкі змі-
ни, що відбуваються у світі, впливають на 
всі сфери сучасного суспільства, зокрема 
на систему освіти. Об’єктивні соціально- 
економічні потреби суспільства, швидкий 
розвиток нових інформаційних технологій, 
зростання освітніх потреб, розвиток ду-
ховної й соціокультурної сфери зумовили 
значні якісні перетворення у світовій освіті. 

Сфера впливу освіти на все життя суспіль-
ства сьогодні виходить за межі традиційних 
компонентів освітньої системи, розвиток 
освіти передбачає створення нових форм 
і методів навчання, розроблення перспек-
тивних парадигм освіти з урахуванням без-
умовної орієнтації на нові засоби навчання, 
включно із сучасними комп’ютерними сис-
темами та новими інформаційними техно-
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логіями. Реформа всієї системи вітчизняної 
освіти як на рівні цілей і завдань, так і на 
рівні структури, різних аспектів змісту, за-
собів, форм і методів навчання стала відпо-
віддю на ці вимоги. З цих позицій актуаль-
ним напрямом освітньої діяльності у вищій 
школі стає розроблення та використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
(далі – ІКТ), технологій дистанційного нав-
чання.

З кожним роком зростають також вимо-
ги до рівня іншомовної підготовки фахівців 
різних напрямів. При цьому існує складна 
проблема дефіциту навчального часу, вели-
кого обсягу знань і навичок, що необхідно 
засвоїти студентам, які вивчають іноземну 
мову. Саме цим, перш за все, пояснюєть-
ся затребуваність дистанційних технологій 
навчання, що характеризуються гнучкістю 
щодо часу та місця організації освітньої ді-
яльності, роблять освіту більш відкритою й 
доступною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розгляд публікацій із питання викори-
стання інформаційно-комунікаційних техно-
логій засвідчує значний інтерес вітчизняних 
і зарубіжних науковців до проблем розвит-
ку сучасної освіти. З цих позицій вагоми-
ми є наукові доробки щодо педагогічних 
підходів до комп’ютеризації навчального 
процесу (Б. Гершунський, Є. Машбиць,  
І. Підласий); напрямів підвищення ефек-
тивності навчання з використанням інфор-
маційних технологій (В. Биков, М. Кадемія,  
А. Кларк, Д. Опеншоу, Н. Тверезовська,  
І. Хорев, М. Жалдак); концептуальних пе-
дагогічних положень про дистанційне нав-
чання (О. Андрєєв, Р. Деллінг, Н. Жевакі-
на, І. Козубовська, В. Олійник, Є. Полат,  
Г. Рамблє, О. Рибалко, А. Хуторський); 
дидактичних властивостей комп’ютер-
них засобів (В. Вержбіцький, М. Загірняк,  
В. Олексенко, Є. Полат, М. Томпсон); ме-
тодів творчого навчання за допомогою те-
лекомунікаційних засобів (Г. Андріанова,  
А. Кудін, А. Хуторський). Шляхи, методи та 
засоби впровадження дистанційних освіт-
ніх технологій у підготовку студентів були 
запропоновані у роботах таких учених, як  
Н. Жевакіна, В. Кухаренко, В. Лукін, О. Овча-
рук, Є. Полат, А. Приходько, Б. Шуневич та 
інші. Але треба зазначити, що, незважаючи 
на значну кількість досліджень, присвяче-
них пошуку стратегій і тактик застосування 
технології дистанційного навчання у вищій 
школі, розгляд цього питання стосовно нав-
чання мови, зокрема німецької, є ще недо-
статнім. На жаль, сучасний рівень розвитку 
вітчизняної дистанційної освіти у навчанні 
іноземної мови ще й досі залишається дуже 
близьким до традиційних форм заочного 

навчання й не розкриває всіх можливостей 
використання цієї педагогічної технології.

Постановка завдання. Метою статті є 
обґрунтування доцільності й представлен-
ня досвіду використання дистанційного 
курсу у процесі навчання німецької мови 
студентів технічного університету.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дистанційна форма навчання роз-
глядається науковцями як освітній процес, 
організований на відстані, що є основною 
відмінністю цієї форми від традиційної та 
забезпечує її гнучкість. Характерним для 
цієї форми організації освіти є відсутність 
постійного прямого контакту між його учас-
никами й інтерактивність, оскільки викла-
дач і студенти можуть підтримувати регу-
лярний діалог за допомогою комп’ютерних 
телекомунікаційних технологій як у письмо-
вій, так і в усній формі, що підвищує пер-
спективи застосування технології саме у 
навчанні іноземних мов.

Аналіз запропонованих науковцями 
трактувань дефініції «дистанційне навчан-
ня» дав змогу виявити декілька взаємо-
доповнювальних визначень. Наприклад,  
В. Кухаренко розуміє це поняття як «су-
купність педагогічних технологій, що базу-
ється на принципах відкритого й комп’ю-
терного навчання та активних методах 
навчання у спілкуванні в інформаційно-ос-
вітньому просторі, для організації освіти ко-
ристувачів, розподілених у просторі та часі»  
[5, с. 127]. Р. Деллінг наголошує, що дис-
танційна освіта є плановою систематичною 
діяльністю та «передбачає вибір, дидактич-
ну підготовку та подання навчальних мате-
ріалів, а також нагляд і підтримку студентів, 
що досягається шляхом подолання фізич-
ної відстані між студентом і викладачем 
за допомогою принаймні одного технічно-
го телекомунікаційного засобу» [7, с. 21].  
З. Курлянд тлумачить цю категорію як су-
купність інформаційних технологій, що 
забезпечують «надання студентам основ-
ного обсягу досліджуваного матеріалу, ін-
терактивну взаємодію викладачів і студен-
тів у процесі навчання, надання студентам 
можливості самостійної роботи із засво-
єння досліджуваного навчального мате-
ріалу, а також оцінку їхніх знань і навичок, 
отриманих у процесі навчання» [4, с. 220]. 
Значення самостійності підкреслює також  
Н. Думанський, який репрезентує дистан-
ційне навчання як «сукупність методів, форм 
і засобів взаємодії з людиною в процесі са-
мостійного, але контрольованого засвоєння 
нею певного масиву знань» [2, с. 119].

Дистанційні технології навчання, як за-
значається в енциклопедичному словнику 
«Освіта дорослих», передбачають індивіду-
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алізований процес передавання та засво-
єння знань, умінь, навичок і способів пізна-
вальної діяльності людини, що відбувається 
«за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників навчання у спе-
ціалізованому середовищі, яке створене на 
основі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій» 
[6, с. 99].

Підсумовуючи наведені визначення, за-
значимо, що, на наш погляд, всеохоплюю-
чою й найбільш актуальною є позиція з цьо-
го питання О. Бітченка та С. М’ясникова, які 
вважають дистанційне навчання «цілеспря-
мованим процесом діалогової, асинхронної 
або синхронної взаємодії викладача і сту-
дентів між собою та із засобами навчання, 
індиферентним до їх розташування у про-
сторі та часі» [1].

В умовах дистанційного навчання сут-
тєво розширюється роль викладача: крім 
традиційних, на нього покладаються ще й 
такі функції, як координація пізнавального 
процесу, коригування навчального курсу, 
консультування студентів у процесі впоряд-
кування індивідуального навчального пла-
ну, керування їхніми навчальними проекта-
ми тощо [3]. Зазнає змін також діяльність 
студента: він стає не одержувачем знань, а 
їх шукачем.

Важливим у процесі застосування дис-
танційних технологій, на наш погляд, є та-
кож надання студентам доступу до навчаль-
них матеріалів, рекомендацій щодо роботи 
з ними, що дає змогу знизити кількість ау-
диторних занять у загальному навантажен-
ні студента та звільнити час для його більш 
активної самостійної роботи, забезпечити 
індивідуалізацію навчання. Організація на-
вчального процесу за допомогою дистан-
ційних технологій припускає дещо інший 
підхід до навчання, зокрема самостійність 
пошуку, аналізу, систематизації та узагаль-
нення інформації, самоорганізацію й само-
контроль. Дистанційні технології навчання 
надають студенту можливість навчатися у 
зручний для нього час у звичному оточенні 
та у відносно автономному темпі.

Але поряд із багатьма перевагами дис-
танційне навчання накладає на навчальний 
процес певні обмеження. Заняття за дис-
танційною навчальною технологією три-
ває довше, ніж очне, а в деяких випадках 
виявляється менш ефективним. Переду-
мовою цього можуть стати індивідуальні 
особливості студента, як, наприклад, домі-
нування аудіального каналу сприйняття ін-
формації, коли людина здатна засвоювати 
нову інформацію тільки в озвученій формі. 
Надання студентам можливості навчатися 
у зручний для них час за умов відсутності 

навичок самоорганізації діяльності, недо-
статнього наявного рівня самодисципліни, 
слабкого розвитку вольових якостей чи не-
достатньої мотивації може перетворитися 
не на систематичне навчання, а на постійну 
прокрастинацію, тобто відкладання занят-
тя на невизначений час, що призводить до 
багатьох проблем не тільки у навчанні, але 
й у житті студента. Безумовно, для успіш-
ного моніторингу, своєчасної корекції й 
адекватного оцінювання навчального про-
цесу викладачу важливо мати безпосеред-
ній контакт зі студентом. У деяких випад-
ках неможливо точно перевірити, чи саме 
та людина працює, виконує завдання чи це 
робить хтось інший. Тому остаточний кон-
троль якості знань краще проводити очно. 
Усі ці моменти викладачу обов’язково не-
обхідно враховувати під час організації 
дистанційних занять зі студентами.

Реалізація дистанційних технологій пе-
редбачає використання розмаїття форм 
педагогічної взаємодії. Наприклад, Інтер-
нет дає змогу студентам самостійно долу-
чатися до світових інформаційних джерел; 
електронна пошта уможливлює листуван-
ня з викладачем, у процесі якого студент 
ставить запитання й одержує відповідь на 
нього, обговорює поточні проблеми й ор-
ганізаційні моменти; синхронні заняття – 
відеоконференції дають змогу декільком 
студентам у визначений час зібратися у 
віртуальному класі та працювати у режимі 
традиційного заняття, виконуючи завдан-
ня викладача та ставлячи при цьому запи-
тання, що є доступними відразу всім учас-
никам; чат є можливістю поспілкуватися в 
режимі реального часу, обмінюючись вра-
женнями та ставлячи актуальні запитання.

Використання у процесі власної педа-
гогічної діяльності дистанційних освітних 
технологій зумовлює доцільність представ-
лення цього досвіду у навчанні студентів 
технічних університетів німецької мови.

Для розроблення мережевого дистан-
ційного курсу з вивчення німецької мови 
нами використано систему дистанційного 
навчання Moodle, призначену для створен-
ня онлайн-курсів викладачами. Такі сис-
теми управління змістом сайту (Content 
Management System – CMS) ще часто на-
зивають системами управління навчанням, 
е-learning системами (Learning Management 
Systems – LMS) або віртуальними освіт-
німи середовищами (Virtual Learning 
Environments – VLE). Система Moodle є 
інформаційно-освітнім середовищем для 
розроблення як окремих онлайн-курсів, 
так і освітніх веб-сайтів і містить широкий 
інструментарій, що дає змогу вирішувати 
низку необхідних завдань під час навчання 
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іноземної мови. Вибір саме цієї платформи 
був зумовлений такими її характеристика-
ми, як відкритість, безкоштовність і зруч-
ність системи управління. Додатковими пе-
ревагами електронної платформи Moodle є 
завантаження та сумісне використання до-
кументів, створення HTML-сторінок онлайн, 
можливість створення студентських робо-
чих груп, он-лайн чату, обговорення оцінок, 
он-лайн тестування, наявність журналу оці-
нок, вбудований глосарій, можливість ви-
правлень, модифікації та доповнення тощо.

Дистанційний навчальний курс «Практи-
кум з німецької мови», на прикладі якого 
ми презентуємо досвід роботи в системі 
Moodle, спрямований на розвиток навичок 
говоріння, читання, аудіювання та письмо-
вого мовлення на рівні В2 відповідно до За-
гальноєвропейських компетенцій володіння 
іноземними мовами. Цільовою аудиторією 
є студенти 1–2 курсів технічних універси-
тетів, які навчаються у німецькомовних  
групах.

Методологічною базою курсу є провідні 
наукові підходи до організації навчального 
процесу. Завдання курсу розроблені від-
повідно до компетентнісного підходу, що 
передбачає комплексне формування ком-
петенцій читання, говоріння, аудиювання та 
письмового мовлення. З цією метою пре-
зентація матеріалу здійснюється у вигляді 
текстових і звукових файлів, а кожен із бло-
ків курсу передбачає письмові завдання.  
У межах комунікативно-діяльнісного підхо-
ду студенти занурюються у реальні ситуації 
спілкування в умовах навчального середо-
вища. Реалізація особистісно-орієнтовано-
го підходу уможливлює врахування рівня 
іншомовної підготовки кожного студента, 
ступеня його вмотивованості до вивчення 
іноземної мови, індивідуальних потреб у 
додаткових знаннях, а також урізноманіт-
нює процес навчання розмаїттям форм по-
дачі матеріалу відповідно до потреб і заці-
кавлень студентів.

Дистанційний курс, розроблений нами, 
характеризується інтерактивністю, гнучкі-
стю (можливість управління та зміни кон-
тенту), застосуванням гіпертекстових тех-
нологій (покликання всередині курсу та на 
зовнішні джерела), доступністю (відсут-
ність необхідності в знанні мов програму-
вання, встановленні спеціальних програм), 
широкими можливостями для оцінювання 
та контролю знань. Ці характеристики зу-
мовили обрану нами структуру навчаль-
но-методичного комплексу курсу німецької 
мови, що передбачала аудиторні заняття 
та дистанційну підтримку у вигляді мере-
жевого дистанційного курсу в LMS Moodle. 
На аудиторних заняттях здійснювалися такі 

види навчальної діяльності, як презента-
ція нового матеріалу, первинний тренінг, 
робота у парах і малих групах (говоріння), 
аудіювання, робота з робочим зошитом, 
презентація проектів, дискусії. На дистан-
ційних заняттях студенти мали можливість 
повторити матеріал, виконати мовні та 
умовно-мовленнєві вправи, тестові, пошу-
кові й творчі завдання, розвивати навички 
читання, аудіювання та письма тощо. Ос-
новними компонентами курсу є уроки-мо-
дулі, що складаються з інформаційних і на-
вчальних форумів, навчальних презентацій, 
інтерактивних вправ (аудіо- й відеоматері-
алів), завдань, тестів, покликань на Інтер-
нет-джерела.

Платформа Moodle пропонує також інші 
інструменти, що були застосовані нами 
в організації навчання німецької мови в 
дистанційному форматі, такі як «Форум», 
«Завдання», «Глoсapій», «Тест», «Файл», 
«URL» (веб-покликання) та інші. Наприклад, 
інструмент «Глосарій» був необхідний сту-
дентам для запису основних понять, що 
використовуються в матеріалах курсу. Та-
кож студенти мали можливість записувати 
у глосарій незнайомі слова та словосполу-
чення, що давало їм змогу обмінюватися 
знаннями, а викладачеві складати думку 
про те, що викликає в студентів труднощі. 
Ресурс «Файл» дав змогу викладачу нада-
ти файл як ресурс курсу. Де це можливо, 
файл відображався на сторінці курсу; в ін-
шому разі студентам пропонувалося його 
завантажити. Деякі файли містили допо-
міжні файли, наприклад HTML-сторінки, що 
мали вбудовані зображення або мультиме-
дійні об’єкти. «URL» (веб-покликання) ви-
користовувалося як методична опора для 
студентів, додатковий матеріал за темою 
для читання, аудіювання й обговорення.

Інструмент «Завдання» надав можливість 
використати широкий спектр різних типів 
завдань, визначити їх послідовність, вка-
зати цінність у балах, кількість можливих 
правильних варіантів відповідей. У нашому 
курсі тренувальні вправи здебільшого мі-
стили завдання з вибором варіанта відпові-
ді, а також вправи, що передбачали корот-
ку текстову відповідь. Зокрема, завдання з 
пропусками використовувалися для трену-
вання питальних слів. Наприклад, студен-
там були запропоновані питальні речення з 
пропусками на початку речення, куди вони 
повинні були вставити потрібне питальне 
слово, і з пояснюючим словом або словос-
полученням у дужках у кінці речення:

1) __________hat dir Ihnen ihre Veranstaltung 
nicht geffalen? (Weil es langweilg war)

2) __________hat Peter mit einem Team von 
Fachingenieuren in Berlin gearbeitet?
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Для закріплення та практики форму-
лювання спеціальних запитань викорис-
товувалися вправи, що передбачали тек-
стову відповідь у вигляді речення, а також 
завдання типу «Так / Ні». У завданнях типу 
«Так / Ні» студентам було необхідно визна-
чити, чи є в питальних реченнях помилки, 
дати позитивну або негативну відповідь і 
пояснити свій вибір, тобто за наявності по-
милок запропонувати виправлений варіант.

1) Sind alle Forscher zu bestimmten 
Hypothesen gekommen?

Так / Ні
Пояснення: …
2) Führen die Emissionen von 

Treibhausgasen zur Erdeerwärmung?
Так / Ні
Пояснення: …
Ресурс «Тест» призначений для оціню-

вання й закріплення вивченого навального 
матеріалу та містить запитання на знання й 
правильне вживання лексико-граматичного 
матеріалу.

З метою розвитку в студентів комуніка-
тивної та мовленнєвої компетенцій у дис-
танційному курсі використовується така 
форма навчальної діяльності, як запис по-
дкастів. Це творче завдання, спрямоване 
на розвиток розмовних навичок студентів. 
Процес створення подкаста у межах курсу 
складається з декількох етапів: визначення 
теми, розроблення плану пошуку потрібно-
го змісту та мовного оформлення, пошук, 
запис, спільна рефлексія та відгуки всієї 
групи, редагування й розміщення аудіоза-
пису на сторінці курсу.

Використання освітньої платформи 
Moodle забезпечує моментальний зворот-
ний зв’язок у разі виконання різних видів 
вправ, тому що студенти бачать свої по-
милки відразу після виконання завдання. 
Під час складання завдань у викладача є 
можливість написати пояснення, яке сту-
дент побачить після здачі завдання та змо-
же самостійно проаналізувати помилки, що 
забезпечує не тільки контроль виконання 
завдань із боку викладача, але й самопе-
ревірку. Це дає можливість не витрачати 
час на аудиторному занятті на детальну 
перевірку вправ та аналіз результатів, а 
сфокусуватися на моментах, що викликали 
найбільші труднощі у студентів в процесі 
тренування граматичного явища.

Застосування дистанційного курсу нада-
ло можливість задіяти у процесі роботи зі 
студентами живий Інтернет-простір Німеч-
чини – німецькомовні інформаційні ресур-
си, такі як, наприклад, Інтернет-сторінки 
міст, державних установ, організацій, уні-
верситетів, музеїв, засобів масової інфор-
мації, пошукові сервіси. Інтерес у студен-

тів викликала можливість пройти пробне 
тестування міжнародних іспитів (німецька 
як іноземна (всі рівні), німецька для про-
фесійних цілей та інше) і відвідування на-
вчальних німецькомовних сайтів (deutsche-
welt.info, www.udoklinger.de, www.de-online.
ru, www.goethe.de, www.wirtschaftsdeutsch.
de). Також вони виявили зацікавленість до 
навчальних подкастів, що пропонує радіос-
танція Deutsche Welle (www.dw.de).

У процесі апробації дистанційного кур-
су були виділені такі позитивні результати: 
досягнута більш висока індивідуалізація 
навчання, оптимізація вивчення матеріалу, 
зросла можливість використання автен-
тичних матеріалів, значно підвищилися са-
мостійність і рівень мотивації студентів до 
вивчення німецької мови, досягнуті значні 
позитивні результати у формуванні компо-
нентів іншомовної комунікативної компе-
тенції студентів.

Але треба вказати, що під час роботи з 
дистанційним курсом були також зазначе-
ні деякі недоліки, а саме: технічні й певні 
методичні труднощі в постановці завдань, 
труднощі у сприйнятті деяких завдань сту-
дентами, недотримання окремими студен-
тами термінів виконання завдань, великий 
обсяг роботи під час підготовки матеріалів 
і, як результат, збільшення навантажен-
ня викладача. Звичайно, розроблення та 
впровадження дистанційного курсу – до-
сить трудомісткий процес, що вимагає ве-
ликої кількості часу для того, щоб вивчи-
ти всі можливості застосування технологій 
дистанційного освітнього середовища та 
зробити самі завдання. Однак процес пе-
ревірки такого роду завдань є автоматизо-
ваним, що певною мірою полегшує роботу 
викладача. Приємним бонусом у процесі 
застосування курсу є також докладна ста-
тистика результатів виконаної роботи, на-
дання інформації про кількість студентів, які 
здали завдання. Це дає змогу викладачеві 
зробити висновок про те, що виявилося 
складним для студентів і вимагає пояснен-
ня та тренування. Загалом, варто вказати 
на позитивний вплив застосування курсу 
дистанційної підтримки на результати нав-
чання німецької мови студентів технічного 
університету.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, як висновок можна зазначити 
велику практичну значимість використан-
ня дистанційних освітніх технологій у нав-
чанні іноземної мови студентів технічних 
університетів. На нашу думку, технологія 
створення дистанційних курсів і навчальних 
сайтів на платформі Moodle є актуальною 
та перспективною темою для подальшої 
роботи, оскільки їх використання дає змо-
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гу не тільки значно підвищити ефективність 
навчання, але й стимулювати студентів до 
подальшого самостійного вивчення інозем-
ної мови.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 
ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Рева Я.Г., старший викладач
кафедри хореографії

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статті розкривається значення хореографічного мистецтва як терапевтичного фактору впливу на 
людський організм, який активізує потенційні творчі здібності дитини, сприяє художньому самовира-
женню, стабілізації психічного стану. Танцювальна терапія використовує тіло як інструмент, а рух − це 
процес, що допомагає пережити, розпізнати, висловити свої почуття і конфлікти і тим самим сприяє 
гармонійному розвитку дитини.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, танцювальна терапія, психічне та фізичне здоров’я 
дитини, гармонійний розвиток, педагогічна діяльність.

В статье раскрывается значение хореографического искусства как терапевтического фактора вли-
яния на человеческий организм, который активизирует потенциальные творческие способности ре-
бенка, способствует самовыражению, стабилизации психического состояния. Танцевальная терапия 
использует тело как инструмент, а движение – это процесс, который позволяет пережить, распознать, 
выразить свои чувства и конфликты, тем самым способствуя гармоничному развитию ребенка.

Ключевые слова: хореографическое искусство, танцевальная терапия, психическое и физическое 
здоровье ребенка, гармоничное развитие, педагогическая деятельность.

Reva Y.G. HARMONIZATION OF CHILD’S HEALTH BY DANCE THERAPY
The article is about necessity of psyco-pedagogical attention to the problems of people psycophysical and 

emotional health saving. In order to get this difficult goal real, art of dance helps person to understand himself 
and leads to selfperfection. The dance is a merge of physical, psychological and esthetic activities. But the art 
of dance is also a therapeutic factor and its value is rising with developing of sangennic role of the art in mod-
ern life and in harmonization of Human-Universe relations.

Functionality of dance art is quite wide. Thoughtful usage of dance impact leads to psychological and phys-
ical conditions stabilization and return of a person to harmonic life. Dance therapy is use of dance, plastic and 
rhythms for prophylactics and cure.

So the objective of dance therapy is to establish a contact between a person and world. It could be done in 
parallel with language impact or without. Dance usage is based on the following: movement shows the person 
characteristics, its thoughts, mood, feelings, gained experience; combined elements of the movements make 
expressive dance with ability to self-expression.

Dance therapy helps children to identify themselves and achieve better self-understanding. The objective of 
dance therapy is to destroy internal obstacles of child on its way to happiness and harmony.

Also professional usage of dance therapy helps to stabilize child psychological condition and return it to 
normal life. That is why future dance teacher should pay attention to esthetic and therapeutic abilities of dance 
art and use them in their professional activities.

Key words: choreographic art, dance therapy, mental and physical health of a child, harmonious develop-
ment, pedagogical activity.

Постановка проблеми. Важливою 
проблемою, що постає перед сучасним 
суспільством, є збереження й оновлення 
здоров’я молодого покоління. Нині стан 
фізичного і психічного самопочуття насе-
лення планети та його негативна динаміка 
значною мірою ідентифікується як антропо-
логічна катастрофа. Дослідження останніх 
років довели, що корені багатьох хронічних 
неінфекційних захворювань, що зумовлю-
ють передчасну смертність і інвалідність, 
необхідно шукати в дитячому віці, бо саме 
в цей період закладаються основи здоро-
вого способу життя.

Здоров’я дорослого населення пере-
важною мірою залежить від гармонійного 

фізичного і психічного розвитку дітей, що 
потребує від педагогів активізації зусиль 
саме у вихованні гармонійно розвиненої 
людини, яка вірить у свої сили.

Вищеприведне зумовлює необхідність 
зосередження уваги психолого-педагогіч-
ної науки на пропедевтичних проблемах 
збереження психофізичного та емоційно-
го здоров’я населення та заходах щодо їх 
розв’язання.

У реалізації цього складного завдання ве-
лику роль відіграє мистецтво танцю, оскіль-
ки допомагає людині глибше пізнати себе, 
свій внутрішній світ, спонукає її до самовдо-
сконалення. Адже саме танець є поєднан-
ням фізичної, психічної та естетичної діяль-
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ності. Традиційно вважається, що внутрішнє 
життя людини безпосередньо пов’язане з 
тілом, рухами й емоціями. Але танцювальне 
мистецтво є також і терапевтичним чинни-
ком: значення його зростає з підвищенням 
саногенної ролі мистецтва в житті сучасної 
людини та в гармонізації відносин у системі 
«Людина-Всесвіт» [4, с. 32].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На розвиток танцювальної терапії 
значною мірою вплинула психоаналітична 
теорія (В. Райх, 1942; Г. Саліван, 1953), 
аналітична психологія К. Юнга (1961). Учені 
наголошували, що однією з головних пере-
ваг танцювальної терапії є її наступність у 
низці традицій найдавніших культур з огля-
ду на розуміння ролі руху в житті людини і 
цілісний підходу до тілесного і психічного 
здоров’я. К. Юнг, наприклад, вважав, що 
взаємне проникнення тілесних і душевних 
ознак є настільки глибоким, що за власти-
востями тіла ми не тільки можемо зробити 
глибокі висновки про якості душі, а й про 
відповідні тілесні форми [6, с. 652].

Аналіз літературних джерел дозволив 
визначити основні етапи розвитку танцю-
вальної терапії.

1. Після Другої Світової війни багатьом 
людям була потрібна фізична і духовна ре-
абілітація. Танцювальна терапія сприяла 
цьому. «Першою леді» в цьому типі терапії 
вважали М. Чейс (Chace M.), яка працюва-
ла в лікарні св. Елізабет у Вашингтоні (округ 
Колумбія). Вона, як стверджують психоте-
рапевти, розвинула танець у терапевтичну 
модальність. Працюючи з невербальними 
і психічно-хворими, вона досягла великих 
успіхів. Пацієнти, яких вважали безнадійни-
ми, були здатні до групових взаємин і ви-
раження своїх почуттів [3, с. 31].

2. У 50-ті роки минулого століття було 
винайдено транквілізатори. Танцювальна 
ж терапія була достойною альтернативною 
програмою для лікування психічних розладів.

3. У 60-ті роках ХХ століття був поши-
рений «рух тренінгу людських взаємин», що 
сприяв роботі з групами і розробці методів 
розвитку самосвідомості.

4. Дослідження невербальної комуніка-
ції, зокрема аналіз комунікативної поведін-
ки людського тіла.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в тому, щоб виявити терапевтичний 
потенціал хореографічного мистецтва, який 
здатний стабілізувати фізичний та психіч-
ний стан дитини, а також сприяти гармо-
нійному розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу. Як свідчать 
результати численних досліджень (психо-
логічних, педагогічних, медичних), прак-
тично кожна дитина має певні проблеми в 

розвитку, бо саме на сучасному етапі ево-
люції природи та суспільства дитина зазнає 
сильного впливу різноманітних чинників, 
більшість із яких виявляються для неї де-
структивними. Традиційним є твердження, 
що здоров’я дитини зумовлюється впливом 
двох груп чинників:

1) стан здоров’я, що визначається 
природними задатками (спадковістю, гене-
тичною зумовленістю тощо) і соціальними 
умовами розвитку та функціонування дитя-
чого організму (харчування, догляд, наяв-
ність медичної допомоги);

2) дестабілізуючий вплив могутнього 
інформаційного потоку сучасних засобів 
комунікації (телебачення, радіо, комп’ютер-
на, відео-, аудіопродукція), що часто стає 
причиною неадекватних почуттєво-емоцій-
них, невротичних станів у дітей [4, с. 28].

Варто зазначити, що всі перелічені чин-
ники можуть бути як позитивно, так і не-
гативно забарвленими, як гнучкими, так і 
стійкими щодо корекції. Природно, виникає 
необхідність розроблення методик психо-
терапевтичного педагогічного впливу на 
особистість дитини, оскільки попередити 
захворювання набагато легше, ніж його 
вилікувати. Проблема полягає в тому, що 
педагогічно-психологічний вплив на дитину 
мусить бути делікатним, тобто перш за все 
позитивно впливати на емоційно-чуттєвий 
стан дитини. За такого підходу хореогра-
фічне мистецтво, на наш погляд, є чи не 
єдиним засобом і середовищем, яке «ви-
прямляє дитячу душу і серце».

По-перше, функціональні можливості 
хореографічного мистецтва надзвичайно 
широкі. Вправне використання його впливу 
на особистість дитини сприяє стабілізації 
психічного та фізичного стану вихованців, 
поверненню їх до повноцінного життя.

По-друге, танцювальне мистецтво має 
терапевтичний ефект: воно сприяє опти-
містичному світосприйманню, художньому 
самовираженню, активізації потенційних 
творчих здібностей.

Зрештою, по-третє, самі хореографічні 
твори мають соціальний характер і викли-
кають емоції «вищого ґатунку», пов’язані 
як із свідомою, так і з підсвідомою сферою 
психіки людини. За висловом Л.В. Вигот-
ського, емоції, викликані мистецтвом, – це 
розумні емоції. Під впливом танцювальних 
творів формується та змінюється світогляд 
у дитячому віці [2, с. 403].

Дійовим засобом такого впливу на осо-
бистість є танцювальна терапія – викори-
стання танцю, пластики і ритміки з ліку-
вальною і профілактичною метою.

На наше переконання, важливим змісто-
вим компонентом професійної підготовки 
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майбутнього викладача хореографії має бути 
естетотерапевтична підготовка, зокрема 
оволодіння основами танцювальної терапії. 

Щоб осягнути й зрозуміти істинне, гли-
бинне значення танцювальної терапії, пере-
довсім необхідно ознайомлювати студентів 
з історією та основними ідеями провідних 
дослідників цього напряму.

Розвиток сучасної танцювальної тера-
пії має витоки у тридцятих роках ХХ ст. і 
пов’язується з іменем М. Чейз – автора 
відповідного розділу в книзі Морено, що 
присвячено груповій терапії. Із точки зору 
зазначених авторів, танцювальна терапія 
може відігравати роль одного з напрямків 
арт-терапії або однієї з форм терапії фізич-
ною активністю.

Доцільно сказати про засновницю «Між-
народного Інституту Танцювальної терапії» 
на Тенерифі, одному з Канарських остро-
вів, П. Клейн. Танцівниця мандрує світом, 
пропагуючи «Танець Життя» – оригінальну 
програму, що базується на основах танцю-
вальної терапії. «Танець Життя» є таким же 
різноманітним, як і саме життя. Він допома-
гає досягти бадьорості, легкості сприйняття, 
відчути радість життя і звільнити внутрішні 
сили», – вважає авторка ідеї [1, с. 107].

П. Клейн упевнена, що рух може зціли-
ти не лише окрему людину, але і стати уні-
версальним засобом, що здатен руйнувати 
соціальні бар’єри і знищувати національні 
різноголосся. Рух, на її думку, – це своєрід-
на психологічна політика, здатна сформу-
вати наше загальне майбутнє поза слова-
ми і протиріччями. Більшість людей не вміє 
виражати себе без слів, і важливо навчити 
їх використовувати універсальну мову рухів 
і слухатися себе, віддаючись інтуїції. Біль-
шість і не підозрює, наскільки цей досвід 
полегшує процес розв’язання будь-якої 
проблеми [1, с. 107].

У книзі «Танцювальна терапія» П. Клейн 
наводить широкий діапазон застосуван-
ня танцювальної терапії: від профілактич-
ної охорони здоров’я до навчання і вико-
ристання танцювальної терапії в клінічній 
практиці. Ядро роботи Петри – це розвиток 
здібності людини любити і створювати гар-
монійні взаємини.

Уявлення про танець як про комунікацію 
розвинула німецька танцівниця, хореограф 
М. Вігман: «Танець – це жива мова, якою 
говорить людина. Танець потребує безпо-
середнього спілкування, адже його носієм і 
посередником є сама людина, а інструмен-
том вираження – людське тіло» [6, с. 605].

Ідея М. Чейс – використовувати танець 
як терапевтичну модальність – активно 
розроблялась у 50-60 роки ХХ ст., зокре-
ма в лікуванні емоційних розладів. Цим 

займалися: Т. Щуп і М. Уайтхаус, Ф. Боус 
і Л. Еспінак. Учені працювали за різними 
напрямами, але їх загальними терапевтич-
ними завданнями були: інтеграція тіла, що 
сприяє відчуттю цілісності, поділ групового 
й індивідуального вираження почуттів, ви-
раження емоційного матеріалу, що перед-
бачає конфлікти, спогади, фантазії через 
символічні дії [1, с. 107].

Як уже зазначалося, на розвиток танцю-
вально-рухової терапії вплинула аналітична 
психологія К. Юнга. «Тіло без душі нам ні 
про що не говорить, так само як – дозво-
лимо собі стати на точку зору душі – душа 
нічого не може означати без тіла». К. Юнг 
вважав, що артистичні переживання, які 
він називав «активною уявою», виражені, 
наприклад, у танці, можуть витягти неусві-
домлене і зробити його доступним для ка-
тарсичного вивільнення й аналізу. «Душа і 
тіло – не окремі сутності, а те саме життя» 
(Р. Фрегер, Д. Фейдимен) [3, с. 73].

Теорія танцювальної терапії, а також те-
орія культури і тілесно орієнтованої терапії 
дає змогу розглядати рух людського тіла як 
послідовність дій довільного й мимовільного 
характеру. Ці теорії допомагають зрозуміти 
рухливе «Я» як щось, що перебуває в про-
цесі постійної зміни та самовідновлення.

У своїй практиці танцювальні терапевти 
широко використовують «Танець п’яти ру-
хів». Його авторство належить Г. Рот, яка 
визначила п’ять первинних ритмів руху, 
властивих, на її думку, всім культурам, і 
якостей, що є репрезентаціями онтологіч-
них трансформацій: енергії, хвилі, патерни 
і ритми [3, с. 168]. Для цього процесу ство-
рено спеціальний музичний супровід. П’ять 
уривків тривалістю близько п’яти хвилин 
кожен. Перед початком процесу зазвичай 
дають інструкцію: «Танець п’яти рухів» ре-
комендується виконувати із закритими очи-
ма, рухатися всім тілом (у кожному з ритмів 
цілком віддаючись рухам, що породжують-
ся внутрішнім імпульсом). Під час звучання 
останнього музичного фрагмента «танцю-
вати» слід нерухомо, рухаючись лише на 
внутрішньому рівні. Після цього обов’язко-
во обговорити, що і як відбувалося.

Тут на окреме слід розглянути хаотич-
ні рухи. Сучасна людина має діяти в рам-
ках багатьох особистісних і соціальних 
зобов’язань і стереотипів. Яскравість і не-
передбачуваність хаосу іноді лякає, а іно-
ді навпаки. У першому випадку зрозуміло: 
ми не звикли і не вміємо розслаблятися. 
Стає зрозумілим, наскільки ми позбавляє-
мо себе безпосередності й спонтанності.  
В іншому випадку, навпаки, з’являється ро-
зуміння того, що існує проблема організації 
та структури в житті. 



Збірник наукових праць 197

У своїй практиці Л. Мова після «Танцю п’я-
ти рухів» пропонує учасникам відповісти на 
запитання: який із п’яти ритмів був найпри-
ємнішим, а який – найскладнішим; викону-
ючи які рухи, ви займали більше простору, а 
які рухи могли виконати лише за мінімальної 
амплітуди, мінімального обсягу. Загалом це 
дає учасникам досить чітку та перспективну 
діагностичну картину [7, с. 603].

Висновки. Таким чином, надзавдання 
танцювальної терапії – установити кон-
такт між особистістю і навколишнім світом. 
Вона може застосовуватися паралельно з 
мовленнєвим впливом і без нього. Звер-
нення до танцю, як засобу виховання і ста-
білізації, ґрунтується на таких положеннях: 
рух відображає характерні особливості лю-
дини, її думки, почуття, настрій, набутий 
досвід; об’єднані елементи руху створюють 
експресивний танець, у якому особистість 
має змогу самовиражатися.

Танцювальна терапія допомагає дітям 
ідентифікуватися, а отже – досягти більшо-
го самопізнання і взаємопорозуміння. За-
галом, мета танцювальної терапії – знищи-
ти внутрішні перешкоди, які зазнає дитина 
на своєму шляху до духовного багатства, 
до почуття радості і гармонії.

З огляду на викладене можна ствер-
джувати, що використання терапевтично-

го потенціалу хореографічного мистецтва 
здатне чималою мірою стабілізувати не 
тільки фізичний, а й психічний стан дитини, 
«включення» її в повноцінне, продуктивне 
життя. Тому майбутній учитель хореографії 
повинен звертати увагу на естетотерапе-
втичні можливості танцювального мисте-
цтва, а також використовувати їх у своїй 
професійній діяльності.
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