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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 
ЯК ОДНА З УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ 
В МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
USE OF COOPERATIVE EDUCATION TECHNOLOGIES 
AS ONE OF THE CONDITIONS OF IMPROVING EFFECTIVENESS 
OF WORK REGARDING FORMATION OF THE BASIS OF SELF-REALIZATION 
AND CREATIVE SELF-DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS 
IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемі створення 
найбільш сприятливих умов для форму-
вання в студентів педагогічних закладів 
вищої освіти прагнення до саморозвитку 
й самовдосконалення в процесі навчальної 
діяльності. Основним напрямом цієї роботи 
автор уважає упровадження в практику 
освітньої діяльності кооперативного 
навчання. У статті розкрито сутність 
поняття «компетенція», пояснено її психо-
логічний аспект, а також перелічено осно-
вні складники професійної компетентності 
педагога закладу дошкільної освіти, якими 
за час навчання повинні оволодіти сту-
денти. Особливу увагу приділено поясненню 
принципів саморозвитку й самоактуалізації 
майбутніх фахівців дошкільної освіти. Авто-
ром надано характеристику особистісної 
зрілості майбутнього педагога як одного 
зі складників його професійної компетент-
ності, а також перелічено її параметри. 
Доведено, що особистісна зрілість передба-
чає сформованість у майбутнього фахівця 
дошкільної галузі освіти потреби в самовдос-
коналенні, що визначається комплексом осо-
бистісних якостей, проявів і вмінь. До таких 
якостей належать інтелектуальні (креа-
тивність, евристичність, здатність виді-
ляти головне й другорядне, встановлювати 
закономірності, аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, бачити ситуацію з різних 
точок зору; розсудливість, виваженість). 
Запропоновано систему роботи в малих 
групах з метою формування в студентів 
саме інтелектуальних якостей як основи 
подальшого самовдосконалення вихователя 
в процесі професійної діяльності. Автор 
подає історичний огляд використання тех-
нології «кооперативного навчання», а також 
характеристику понять «кооперативне 
навчання», «технологія роботи в малих 
групах». У статті обґрунтовано доціль-
ність використання в роботі зі студентами 
педагогічних закладів вищої освіти коопера-
тивного навчання. Надано стислі характе-
ристики різноманітних технологій коопера-
тивного навчання, їх переваги та недоліки, 
а також перелічено варіанти організації 
роботи малих груп. Запропоновано шляхи 
вдосконалення роботи малих груп з метою 
створення найбільш сприятливих умов для 
формування інтелектуальних особистісних 
якостей майбутніх педагогів.
Ключові слова: компетентність, коопера-
тивне навчання, саморозвиток і самореалі-

зація, особистісна зрілість, інтелектуальні 
якості, технологія роботи в малих групах.  

The article is devoted to the problem of creating 
the most favourable conditions for the formation of 
the will for self-development and self-improvement 
in the process of teaching activities among stu-
dents of higher educational pedagogical establish-
ments. The main focus of this work, as the author 
considers, is the introduction of the practice of 
educational activities of cooperative training. The 
article reveals the essence of the concept of “com-
petence”, explains its psychological aspect, and 
also lists the main components of the professional 
competence of pre-school teachers, that students 
should learn during their studies. Particular atten-
tion is paid to explaining the principles of self-
development and self-actualization of future spe-
cialists in pre-school education. The author gives 
a description of the personal maturity of a future 
teacher as one of the components of his profes-
sional competence, as well as its parameters. It 
is proved that personality maturity involves the 
formation in a future specialist of the pre-school 
education o the need for self-improvement, which 
is determined by a complex of personal qualities, 
manifestations and skills. These qualities include 
intellectual (creativity, heuristics, the ability to point 
out the main and secondary, to establish regu-
larities, analyse, compare, generalize, and under-
stand the situation from different points of view; 
prudence). The system of work in small groups 
is proposed in order to create the intellectual 
qualities of students as the basis for further self-
improvement of pre-school teachers in the pro-
cess of professional activity. The author presents 
a historical review of the use of technology “coop-
erative education”, as well as the characteristics 
of the concepts of “technology of work in small 
groups”. The article substantiates the expediency 
of using “cooperative education” for students of 
higher educational pedagogical establishments. 
The brief characteristics of various technologies of 
cooperative education, their advantages and dis-
advantages are presented, as well as the variants 
of organization of the work in small groups are 
listed. The author suggests ways to improve the 
work of small groups in order to create the most 
favourable conditions for the formation of intellec-
tual personality traits of future teachers.
Key words: competence, cooperative educa-
tion, self-development and self-realization, per-
sonal maturity, intellectual traits, technology of 
work in small groups.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. На 
сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним 
напрямом професійної підготовки майбутніх пра-
цівників дошкільної освіти є оптимізація теоретико-
практичної бази опанування ними фаховими вмін-
нями та навичками.

Гуманізація дошкільної освіти, упровадження в 
практику роботи з дітьми трьох-шести років різних 
видів програм та інноваційних педагогічних техноло-
гій вимагають від майбутніх вихователів володіння 
новими теоретичними знаннями і практичними вмін-
нями. Разом із тим змінюються й вимоги до особис-
тісних якостей і здібностей майбутнього вихователя. 
Йому недостатньо мати високий рівень професійної 
підготовки та загальнопедагогічних умінь. Сучас-
ний вихователь повинен бути творчим, креативним, 
здатним до інноваційної діяльності, а також мати 
прагнення до саморозвитку й самовдосконалення як 
пріоритетні якості, що дають йому змогу реалізувати 
власні ідеї, творчі знахідки в практичній діяльності. 
На думку О. Лобок, основою освіти є не та чи інша 
«педагогічна технологія», а особистість педагога в її 
індивідуальній і професійній неповторності. Рівень 
фахової обізнаності характеризує його компетент-
ність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
фесійна компетентність, що стосується відповідної 
професійної, у тому числі й педагогічної, діяльності 
досліджувалася багатьма вченими в Україні та за її 
межами (В. Безпалько, Т. Браже, Ю. Гагін, Л. Заха-
ров, І. Колеснікова, Н. Кузьміна, Г. Ларіонова, А. Мар-
кова та інші).

Компетентність (від лат. сompetentia – належність 
за правом) – це знання, усвідомленість, авторитет-
ність у будь-якій галузі, поінформованість, обізна-
ність, авторитетність. Трактування цього поняття 
неоднозначне. Так, за В. Приходько, поняття «компе-
тентність» походить від лат. сompetentia – досягати, 
відповідати, прагнути, тоді як у працях І. Родигіної 
його переклад трактується, як узгодженість, відпо-
відність. Тобто термін «компетентність» у багатьох 
наукових дослідженнях традиційно пов’язується 
з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. 
Можна визначити «компетентність» як володіння 
людиною відповідною компетенцією, що містить її 
особистісне ставлення до предмета діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Низка вчених розглядає компетенцію 
крізь призму таких понять, як «самоактуалізація» та 
«самореалізація». Варто зазначити, що більшість 
науковців відзначає, що розвиток професійної ком-
петентності студентів педагогічних закладів вищої 
освіти істотно залежить від усвідомлення ними 
призначення й сенсу професійної діяльності, фор-
мування та прояву професійно важливих якостей, 
пов’язаних із самоактуалізацією і зростанням фахо-
вого потенціалу особистості. А. Маркова визначає 
компетентність як «індивідуальну характеристику 

ступеня відповідності вимогам професії, готовності 
до неї».

Психологічний аспект компетентності вивчали 
такі вчені: О. Дубасенюк, М. Закович, Л. Карамушка, 
А. Ковальов, М. Левченко, І. Мигович, В. Моляко, 
О. Мороз, Л. Нечепоренко, Є. Павлютенков, 
В. Сагарда. Психологічною основою розвитку ком-
петенції є усвідомлення актуальних суперечностей 
між умовами опанування професією та цілями цієї 
діяльності, наявними ресурсами й необхідністю під-
вищення свого рівня обізнаності, самоставленням 
до себе як до суб’єкта особистісно-професійного 
розвитку.

Особистість майбутнього вихователя, який 
постійно саморозвивається й самоактуалізується, 
свідомо формує перспективну стратегію свого про-
фесійного навчання та додаткової самоосвіти, де 
визначальним є проблемне ставлення до довкілля, 
інших людей і самого себе. Саме це ставлення дає 
можливість студенту педагогічного закладу вищої 
освіти послідовно ставати творчим суб’єктом май-
бутньої професійної життєдіяльності. У зв’язку з 
цим особливістю особистості майбутнього фахівця 
дошкільної галузі освіти, яка саморозвивається й 
самоактуалізується, стає більш чітке усвідомлення 
двох складників її майбутнього професійного життя 
як суб’єктивної реальності: навколишнього світу, 
професійної культури та його власного внутріш-
нього світу, унаслідок чого відбувається розвиток від 
адаптивної моделі реалізації професійних відносин, 
тобто «професійного відтворення», до перетворю-
вальної – професійної життєтворчості. Отже, саме ці 
ідеї о покладено в основу проблеми професійного 
самовдосконалення й саморозвитку особистості 
майбутнього вихователя.

Але натепер немає чітко визначених технологій 
розв’язання проблеми професійного самовдоско-
налення й саморозвитку особистості майбутнього 
вихователя. 

Метою статті є опис системи використання тех-
нології кооперативного навчання як одна з умов під-
вищення ефективності роботи щодо формування 
основ самореалізації та творчого саморозвитку в 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Науковцями, 
таким як Л. Гузєєв, А. Маркова, О. Оврачук, А. Хутор-
ський, С. Шишов, визначено основні складники про-
фесійної компетентності педагога закладу дошкіль-
ної освіти. Так, І. Романюк виділяє такі: особистісна 
зрілість педагога (особистісний компонент); профе-
сійна підготовленість педагога (інформаційно-тео-
ретичний компонент); загальнопедагогічні вміння та 
здібності (діяльнісний компонент); результативність 
педагогічної діяльності (продуктивний компонент); 
культура праці.

Особистісна зрілість майбутнього освітянина 
характеризується такими параметрами: інтелек-
туальні якості, моральні якості, емоційні прояви, 
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вольові якості, перцептивні вміння, контрольно-
оцінні вміння. 

Особистісна зрілість педагога передбачає сфор-
мованість у вихователя світоглядної позиції, педаго-
гічної рефлексії (здатності аналізувати себе самого, 
співвідносити думку про себе з очікуванням інших), 
потреби в самовдосконаленні, що визначається 
комплексом особистісних якостей, проявів і вмінь 
[1, c. 35]: інтелектуальні якості (креативність, еврис-
тичність, здатність виділяти головне й другорядне, 
встановлювати закономірності, аналізувати, порів-
нювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних 
точок зору; розсудливість, виваженість); моральні 
якості (щирість, доброзичливість, чуйність, толерант-
ність, відповідальність); емоційні прояви (врівнова-
женість, здатність стримувати імпульсивні емоції); 
вольові якості (наполегливість, здатність стримувати 
імпульсні емоції; позитивне самопочуття); перцеп-
тивні вміння (спостережливість, сприйнятливість, 
вміння відчувати стан іншого й адекватно на нього 
реагувати); контрольно-оціночні уміння (схильність 
до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здат-
ність використовувати конструктивні, захисні, регу-
лювальні, спрямувальні й такі, що раціоналізують, 
мобілізують і заспокоюють судження). 

Важливою передумовою формування майбут-
нього фахівця дошкільної освіти є саме розвинені 
інтелектуальні якості, що стає запорукою подаль-
шого інтересу до саморозвитку та самовдоско-
налення. Креативність та евристичність доцільно 
формувати в студентів шляхом упровадження в 
практику спеціально обраних інтерактивних техно-
логій навчання. Найбільш ефективним ми вважаємо 
кооперативне навчання.

Такий підхід до навчання не новий для вітчизня-
ної освіти. Технології кооперативного навчання впро-
ваджувалися в практику ще на початку минулого 
століття. Так, у 1918 році А. Рівіним засновано експе-
риментальну школу, де діти різного віку, навчаючись 
у парах змінного складу, за один рік засвоювали 
програму 3–4 років навчання. У науково-методичній 
літературі декілька назв цієї технології («колективне 
взаємонавчання», «організований діалог», «колек-
тивний спосіб навчання (КСН)», «робота учнів у 
парах змінного складу») [2, с. 79]. Учителі вико-
ристовували лабораторно-бригадний і проектний 
методи, роботу в парах змінного складу, виробничі й 
трудові екскурсії та практики, стали викликом заста-
рілим догмам не лише в українській, а й у світовій 
педагогіці. Але за сталінських часів такі методи були 
визнані шкідливими. На початку 30-х років минулого 
століття українська школа поступово стає автори-
тарною, де всі методи та прийоми роботи з учнями 
стають уніфікованими.

Відродження елементів кооперативного навчання 
розпочалося у 70–80-х роках минулого століття. 
Воно пов’язане з іменами таких педагогів-новаторів, 
як Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, С. Лисенкова, В. Сухом-

линський, В. Шаталов та інші, у теорії розвивального 
навчання [3, с. 14]. 

Уже наприкінці минулого століття технології 
кооперативного навчання набули широкого розпо-
всюдження американській школі, тоді як в Україні 
до їх упровадження в практику повернулись лише 
декілька років тому. 

За визначенням Г. Сиротенко, кооперативна (гру-
пова) навчальна діяльність – це форма (модель) 
організації навчання в малих групах студентів, 
об’єднаних спільною навчальною метою [3, с. 24]. 
Таку модель можна легко поєднувати з традицій-
ними формами й методами навчання. Вона може 
застосовуватися на різних етапах оволодіння зна-
ннями. За такої форми організації навчання викла-
дач має можливість керувати безпосередньо робо-
тою кожного зі студентів, використовуючи для цього 
спеціальні завдання, що спрямовують діяльність 
групи. Кооперативне навчання дає змогу не лише 
співпрацювати з ровесниками, а й самореалізува-
тися, краще засвоївши знання, швидше опанувавши 
необхідними професійними вміннями. Спираючись 
на дослідження зарубіжних учених, можемо пере-
конливо стверджувати, що кооперативне навчання 
забезпечує вищий рівень досягнень і більшу про-
дуктивність; формування позитивного психоемоцій-
ного клімату в навчальній групі, як наслідок, розви-
ток у студентів позитивного ставлення до здобуття 
знань, формування в них самоповаги та впевненості 
у власних силах, що стає підґрунтям для вмотиво-
ваного оволодіння фаховими знаннями, уміннями 
й навичками, подальшого самовдосконалення та 
саморозвитку. Також майбутній фахівець навчається 
працювати в команді, починає розуміти важливість 
позитивної взаємозалежності як основи співпраці. 
Особистісна взаємодія студентів під час коопера-
тивного навчання створює найбільш сприятливі 
умови для формування пізнавальної діяльності кож-
ного зі членів групи. Студенти навчаються розуміти 
проблему та пояснювати шляхи її розв’язання, при-
вчаються доступно, стисло, зрозуміло передавати 
власні знання іншим членам групи, опановують 
мистецтво обговорення досліджуваних понять. За 
таких умов, працюючи в невеликих групах, студенти 
спільно отримують фахові знання, поступово набу-
ваючи, за Г. Сиротенко, індивідуальної компетент-
ності [3, с. 25–28].

Кооперативне навчання можна проводити не 
лише в групах, а й у парах. Роботу в парах можна 
застосовувати не лише як окрему технологію 
навчання, а і як підготовчий етап до роботи в групах. 
Технологію роботи в парах доцільно використову-
вати на початкових етапах знайомства з фаховими 
предметами. Вона дає змогу сформувати в майбут-
ніх вихователів позитивне ставлення до навчання, 
привчити їх до правил ведення дискусії, сформу-
вати комунікативні вміння, основи критичного мис-
лення. Під час роботи в парах кожен студент мусить  
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виконати поставлене перед ним завдання, доводячи 
власну думку, що сприяє критичному мисленню. 
Серед недоліків цієї технології можна назвати низь-
кий рівень розбіжності думок, що може призвести до 
розвитку конформізму, а також конфлікти, що можуть 
спалахнути під час обговорення й вироблення спіль-
ного рішення, відсутність третьої сторони, що могла 
б допомогти примиритися.

Технологія діяльності ротаційних (змінюваних) 
трійок дає викладачу можливість зацікавити сту-
дентів обговоренням нового матеріалу для кра-
щого його осмислення, засвоєння та подальшого 
закріплення. Це найбільш стала група. У такій групі 
доцільно об’єднувати студентів з різним рівнем опа-
нування знаннями з навчальних предметів. За таких 
умов навіть студенти з низьким рівнем знань отри-
мують можливість залучитися до обміну ідеями та 
знаннями, що дає змогу відчути власну значимість, 
повагу й підтримку інших членів ротаційної трійки. 
У майбутніх вихователів формується творче та кри-
тичне мислення, креативність, потяг до творчості, 
бажання самореалізуватися. Перевагою цією тех-
нології є те, що ймовірно можливо завжди знайти 
правильне рішення під час обговорення складних 
питань, що мають декілька варіантів відповіді, досяг-
нувши бажаний результат. 

Технології «Два-чотири-всі разом» і «Карусель» 
дають можливість водночас залучити до обгово-
рення всіх присутніх. Ці технології дають викладачу 
можливість детально обговорити певну складну 
проблему, визначити рівень володіння знаннями з 
теми тощо. Застосування цих технологій дає змогу 
навчити студентів відстоювати свою точку зору; 
прагнути, щоб їхня точка зору була зрозуміла всім; 
приймати правильне рішення в умовах дефіциту 
часу, виявляючи критичність мислення; уміння вста-
новлювати контакт з оточуючими, а також вирішу-
вати з ними завдання різного ступеня складності 
[3, с. 29–33].

Технологія роботи в малих групах (від п’яти до 
шести чоловік) використовується для розв’язання 
складних проблем, творчих завдань, що потребують 
колективного обговорення. Зазначені вище техноло-
гії дають можливість навчити студентів формулю-
вати власні думки; розробляти й будувати концепції; 
аналізувати і знаходити вихід із проблемних ситуа-
цій; експромту в умовах дефіциту часу й інформації; 
здійснювати прямий і зворотний зв’язок. Майбутні 
педагоги отримують навички роботи в малих групах 
і з малими групами, привчаються вживатися в різні 
ситуації та рольові позиції, що допомагає розвивати 
в них емпатію, толерантність, відкритість. Студенти 
привчаються використовувати лише надійні дже-
рела інформації, прагнуть бути різнобічно інфор-
мованими з питання, що розглядається. Ці нави-
чки стають підґрунтям для подальшої самоосвіти 
й саморозвитку вихователів у процесі професійної 
діяльності [3, с. 33–37].

Система роботи над питанням, що включає ціліс-
ний розгляд ситуації; утримання в полі зору осно-
вного завдання; послідовний, почерговий розгляд 
частин складної проблеми; пошук альтернатив; 
вибір точки зору, позиції (можливість її змінити за 
наявності достатнього обґрунтування), стає осно-
вою для формування критичного мислення майбут-
ніх педагогів.

Залежно від змісту й мети навчання можливі різні 
варіанти організації роботи в групах. Наприклад, 
«Діалог» (пошук групами узгодженого рішення); 
«Синтез думок» (спільне обговорення); «Суспільний 
проект» (спільний проект об’єднує окремі завдання, 
кожне з яких виконано певною групою); «Пошук 
інформації» (командний пошук інформації); «Коло 
ідей» (усі групи виконують одне й те саме завдання, 
що складається з кількох питань); «Акваріум» (удо-
сконалення вміння аргументувати власну думку).

Доцільно змінювати запропоновані варіанти 
організації роботи в групах з метою активізації сту-
дентів, підтримки атмосфери творчості й позитив-
ного клімату в групі. 

Висновки. Проведене дослідження підтвер-
дило необхідність оновлення підходів до організації 
роботи зі студентами педагогічного закладу вищої 
освіти з метою їх самовдосконалення та самороз-
витку шляхом упровадження технології коопера-
тивного навчання. Робота в малих групах стане 
підґрунтям для позитивної мотивації студентів до 
опанування фаховими знаннями, стимулюватиме 
розвиток їхніх інтелектуальних здібностей.

Перспективи подальших досліджень. Проведене 
дослідження не розкриває всіх аспектів порушеної 
проблеми. Шляхом подальшого підвищення ефек-
тивності роботи із цього питання важливо вивчити 
можливості застосування фронтальних техноло-
гій інтерактивного навчання. Майбутніх працівни-
ків дошкільної галузі необхідно навчати працювати 
з різними джерелами інформації, аргументувати 
власну позицію, виявляти критичне мислення, твор-
чий підхід до розв’язання складних теоретичних і 
практичних питань, із якими стикається студент під 
час навчання та виконання практичних завдань. 
Це дасть змогу майбутнім вихователям закладів 
дошкільної освіти знайти власну траєкторію профе-
сійного самовдосконалення і творчого саморозвитку 
в процесі навчання й подальшої професійної діяль-
ності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
THE PARTICULARITIES OF PREPARATION OF FUTURE FOREIGN 
LANGUAGE TEACHERS TO SCIENTIFIC RESEARCH 
IN ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION

У статті досліджено підходи до визначення 
різними науковцями понять «готовність», 
«готовність до професійної діяльності», 
«готовність до дослідницької діяльності», 
які є ключовими у визначенні основних прин-
ципів підготовки майбутніх учителів іно-
земних мов до науково-дослідної роботи у 
ЗВО. Нами сформульовано завдання, вра-
ховуючи постійно зростаючі вимоги сус-
пільства до покращення якості професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов, складником якої є науково-дослідна 
робота, недостатній рівень готовності 
до її проведення; недостатній рівень нау-
ково-методичного забезпечення; вимоги 
до студентів старших курсів щодо участі 
в науково-дослідній роботі й відсутність 
у ЗВО системно представлених форм і 
методів професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов до науково-дослід-
ницької діяльності. Завдання дослідження 
полягає в обґрунтуванні основних принципів 
підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов до науково-дослідної діяльності у ЗВО з 
метою покращення якості їхньої професій-
ної підготовки, а саме: системності, науко-
вості, навчально-дослідницький, цілісності 
освітнього процесу, інноваційності, індиві-
дуалізації, співпраці, діяльності, професійної 
мобільності, варіативності, творчості, 
неперервності. У результаті дослідження 
зроблено висновок, що окреслені принципи 
підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов до науково-дослідної роботи висувають 
певні вимоги до організації наукової, про-
фесійної та педагогічної діяльності у ЗВО, 
вони тісно взаємопов’язані один із одним 
і з особистістю майбутнього педагога. 
Упровадження в освітній процес професій-
ної підготовки майбутніх учителів інозем-
них мов зазначених принципів дасть змогу 
визначити актуальні завдання й проблеми 
наукових досліджень у майбутній професій-
ній діяльності; виявити перспективи про-
фесійної діяльності, методи й умови її реалі-
зації; здійснити аналіз педагогічних проблем, 
визначити їх структуру та обґрунтувати 
завдання.
Ключові слова: принципи формування 
готовності, готовність до науково-дослід-
ної роботи, формування готовності до нау-
ково-дослідної роботи, формування готов-
ності вчителя.

This article deals with the approaches of various 
scientists concerning the determination of con-
cepts “readiness”, “readiness to professional activ-
ity”, “readiness to scientific research”, which are 
essential in the determination of the main principles 
of preparation of future foreign language teachers 
to scientific research. We have set the task tak-
ing into consideration constantly growing society 
requirements concerning the quality of professional 
training of future foreign language teachers, the 
constituent part of which is readiness to scientific 
research activity, and insufficient level of readiness 
to its realization; the insufficient level of scientifically-
methodical provision; requirements to the students 
of senior courses to participate in scientific research 
and absence in establishments of higher education 
systematically represented forms and methods of 
professional training organization of future foreign 
language teachers to scientific research. The task 
of our investigation consists in theoretical represent-
ing of the basic principles of preparation of future 
foreign language teachers to scientific research to 
improve the quality of professional training of stu-
dents. In the result of the investigation we have 
defined and characterised the essential principles 
of preparation of future foreign language teachers 
to scientific research within the framework of the 
modern educational system, they are: principle of 
system, scientific principle, principle of integrity of 
educational process, principle of innovation, prin-
ciple of individualization, principle of cooperation, 
activity oriented principle, professional mobility prin-
ciple, variability principle, creativity principle, conti-
nuity principle. As a result of research, was made a 
conclusion, that the outlined principles of prepara-
tion of future teachers of foreign languages to scien-
tific research pull out certain requirements to orga-
nization of scientific, professional and pedagogical 
activity in establishments of higher education, they 
are closely interrelated with each other and with the 
personality of a future teacher. Introduction of the 
marked principles into the educational process of 
professional preparation of future teachers of for-
eign languages will allow to define actual tasks and 
problems of scientific research in their future pro-
fessional activity; to define the prospects of profes-
sional activity, methods and terms of its realization; 
to carry out the analysis of pedagogical problems, 
define the structure and substantiate a task.
Key words: principles of readiness formation, 
readiness to scientific research, readiness for-
mation to scientific research, readiness formation 
of teachers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Одним із важливих складників професійної підго-
товки майбутніх учителів іноземних мов є їх готов-
ність до дослідницької діяльності, яка дає можли-
вість стимулювати й розвивати творчий потенціал 
особистості. Науково-дослідна робота студентів 
дає змогу повною мірою проявити індивідуаль-
ність, творчі здібності, готовність до самореаліза-
ції особистості.

У ЗВО України студенти старших курсів зіштов-
хуються з проблемою виконання наукових дослі-
джень через брак знань методології проведення 
досліджень, тому студенти мають залучатися 
до науково-дослідної роботи із самого початку 
навчання у вищій школі. Така практика сприятиме 
поглибленому вивченню фундаментальних наук, 
розвитку навичок роботи з джерелами інформації, 
вмінь виявляти проблемні питання, що потребують  



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

14 Випуск 13. Т. 1. 2019

вирішення; розвитку в студентів навичок та інтер-
есу до самостійної роботи; вмінь визначити інтерес 
до дослідницької діяльності й розвивати творчі та 
пізнавальні схильності студентів; налагодити нау-
кове спілкування з викладачами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
питання організації та готовності до науково-дослід-
ної роботи виявив сталий, зростаючий інтерес до 
цього питання серед сучасних науковців.

Питання організації науково-дослідної роботи 
досліджували В. Сластьонін, Н. Боритко, І. Лернер, 
В. Загвязинський, В. Краєвський; проблему активі-
зації дослідницької діяльності студентів висвітлю-
вали А. Матюшкін, І. Лернер, М. Махмутов; про-
цес формування дослідницьких умінь вивчався 
О. Митрош, Н. Кузьміною, С. Архангельським; 
питання готовності студентів до науково-дослідної 
роботи висвітлювали в наукових працях М. Князян, 
Л. Султанова, Л. Вовк, Е. Скибанський, Н. Гавриш, 
Т. Шукшина, О. Микитюк, Н. Сичкова, О. Ольхов-
ська, Н. Ставрінова; умови та принципи ефектив-
ного формування готовності майбутніх вчителів до 
науково-дослідної роботи досліджували В. Бори-
сова, Г. Кловак, Г. Арчажникова, З. Ісаєва, Л. Кор-
жова, А. Лушнікова, В. Лазарєва й інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На підставі аналізу вищезаз-
наченої літератури варто зазначити, що питання 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 
науково-дослідної роботи недостатньо вивчене в 
педагогічному досвіді. 

Серед основних проблем:
 – постійно зростаючі вимоги суспільства до 

покращення якості професійної підготовки май-
бутніх учителів іноземних мов, складником якої 
є науково-дослідна робота, і недостатній рівень 
готовності до її проведення;

 – вимоги до студентів старших курсів щодо 
участі в науково-дослідній роботі й відсутність у 
ЗВО системного обґрунтування форм і методів 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 
науково-дослідницької діяльності;

Мета статті – обґрунтування основних прин-
ципів організації професійної підготовки майбут-
ніх учителів іноземних мов до науково-дослідної 
роботи у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Великий обсяг 
досліджень сучасних науковців свідчить про акту-
альність визначення поняття «готовність».

У сучасній психолого-педагогічній літературі є 
різні погляди на поняття «готовність». Готовність 
визначають як умову успішного виконання діяль-
ності; як вибіркову активність, що налаштовує 
особистість на майбутню діяльність; як регулятор 
діяльності; як придатність до діяльності; наяв-
ність певних здібностей; як психологічний стан, 
який виникає в суб’єкта для задоволення певної 
потреби [1, с. 96–97].

В. Прошкін дає визначення «готовності» як 
особистісного утворення, що визначає стан осо-
бистості суб’єкта і включає мотиваційно-ціннісне 
ставлення до цієї діяльності, систему методологіч-
них знань, дослідницьких умінь, що дають змогу 
продуктивно їх використовувати під час вирішення 
професійно-педагогічних завдань [6].

Науковець А. Ліненко визначає готовність як 
цілісне утворення, яке характеризує емоційно-
когнітивну й вольову мобілізаційність суб’єкта в 
момент його включення в діяльність певного спря-
мування [5, с. 56].

На думку різних науковців, «готовність» може 
бути загальною і спеціальною; психологічною та 
практичною; довготривалою й ситуативною; осо-
бистісною та функціональною; моральною та про-
фесійною; соціально-психологічною.

На думку вчених В. Сластьоніна й О. Усатої, 
серед основних компонентів готовності майбутніх 
учителів іноземних мов до педагогічної діяльності 
можна визначити психологічну, теоретичну та 
практичну готовність.

Одні науковці підкреслюють, що готовність вклю-
чає в себе не лише професійні знання, уміння й 
навички, а й певні особистісні риси. Інші автори під-
креслюють потенційні можливості готовності в забез-
печенні мобілізаційності на включення в професійну 
діяльність (А. Ліненко), внутрішніх умов для успіш-
ного професійного саморозвитку (О. Пехота), висо-
кого рівня професійного саморозвитку (Г. Троцко). 
Готовність є як результатом професійно-педагогічної 
підготовки, так й умовою успішної професійної діяль-
ності. Отже, основними характеристиками готов-
ності до педагогічної діяльності можна визначити 
такі: динамічність, стійкість, цілісність [2].

Тобто науково-дослідна робота майбутніх учи-
телів іноземних мов повинна бути професійно орі-
єнтованою.

З. Ісаєва під поняттям «професійна готовність» 
учителя до організації дослідної роботи розу-
міє інтегральну властивість особистості вчителя, 
структура якої охоплює мотиваційний, когнітив-
ний та операційний компоненти, що забезпечують 
успішне вирішення завдань навчання й виховання 
школярів [3, с. 9].

В. Лазарєв, Н. Ставрінова визначають готов-
ність до дослідної діяльності як комплекс рис 
особистості, необхідних її для виконання функцій 
суб’єкта дослідної діяльності [4, с. 55]. 

На думку Л. Коржової, готовність студентів до 
проведення наукових досліджень – інтегральне 
особистісне новоутворення, яке охоплює стійке 
прагнення до творчого наукового пошуку в галузі 
освіти, наявність спеціальних знань і вмінь, а 
також комплекс індивідуально-психологічних і 
характерологічних особливостей, що забезпечу-
ють високу ефективність професійного функціону-
вання [3, с. 9].
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О. Білостоцька відзначає, що готовність май-
бутніх педагогів до науково-дослідної роботи 
зумовлюється системами знань і вмінь, дослід-
ницькими та морально-вольовими рисами осо-
бистості, інтелектуальним розвитком і позитивним 
ставленням до дослідницької діяльності.

Аналіз вищевказаної наукової літератури дає 
нам змогу виділити й охарактеризувати основні 
принципи підготовки майбутніх учителів інозем-
них мов до науково-дослідної роботи у ЗВО: сис-
темності, науковості, навчально-дослідницький, 
цілісності освітнього процесу, інноваційності, 
індивідуалізації, співпраці, діяльності, професій-
ної мобільності, варіативності, творчості, непе-
рервності [7].

Принципи – це кінцеві положення, на базі 
яких здійснюється вибір форм, методів і змісту 
навчання.

Принцип системності – першорядний прин-
цип, що передбачає те, що кожне явище, процес, 
об’єкт взаємопов’язані з іншими об’єктами та про-
цесами, утворюють єдине ціле. Процес форму-
вання в майбутніх учителів іноземних мов готов-
ності до науково-дослідної роботи розглядається 
як сукупність взаємопов’язаних елементів.

Принцип науковості освіти передбачає від-
повідність змісту освіти рівню розвитку сучасної 
науки. Цей принцип забезпечує процес форму-
вання готовності майбутніх учителів іноземних 
мов до дослідницької діяльності спираючись на 
наукові знання.

Навчально-дослідницький принцип передбачає 
залучення майбутніх учителів іноземних мов до 
активної пізнавальної діяльності, розвиток твор-
чого потенціалу студента, виховання культури 
мислення, оволодіння методологією науки, вихо-
вання спеціаліста, здатного до вирішення про-
блем і завдань у професійній і науковій сферах, 
формування дослідницьких компетенцій і вмінь.

Принцип цілісності освітнього процесу ґрун-
тується на єдності та взаємодії наукової й навчаль-
ної діяльності майбутніх учителів іноземних мов, 
коли наукова діяльність доповнює навчальну й 
навпаки.

Принцип інноваційності передбачає інтегра-
цію інноваційних, педагогічних та інформаційних 
технологій, що забезпечує вищу якість підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов відповідно до 
вимог сучасного інформаційного суспільства.

Принцип індивідуалізації забезпечує організа-
цію навчального процесу, коли майбутній учитель 
іноземних мов, залежно від індивідуальних зді-
бностей, вікових особливостей, потреб та інтер-
есів, має можливість самостійно обрати форми, 
методи, засоби навчання й педагогічні технології.

Принцип співпраці передбачає розвиток між 
учасниками освітнього процесу суб’єкт-суб’єктних 
відносин, що ґрунтуються на рівноцінності, повазі, 

довірі, відповідальності, взаємодопомозі, реалі-
зації потреби в самоактуалізації, саморозвитку та 
самореалізації.

Принцип діяльності побудований на тому, що 
формування готовності майбутніх учителів іно-
земних мов до науково-дослідної роботи має 
позитивний результат унаслідок власної активної 
діяльності студента, що спрямована на отримання 
нових знань, умінь, усвідомлення педагогічних цін-
ностей.

Принцип професійної мобільності передбачає 
готовність і спроможність майбутніх учителів іно-
земних мов опановувати досягнення в педагогіч-
них технологіях і філології, впроваджувати знання 
в педагогічну практику, швидко реагувати на ново-
введення, займатися самоосвітою та підвищен-
ням кваліфікації.

Принцип варіативності ґрунтується на здат-
ності використовувати в процесі професійної під-
готовки майбутніх учителів іноземних мов інно-
ваційні навчальні ресурси, різноманітні види й 
форми представлення навчального матеріалу, 
часу засвоєння, самостійний вибір індивідуаль-
ного плану навчання, способів вирішення завдань.

Принцип творчості передбачає здатність май-
бутнього учителя іноземних мов до творчої діяль-
ності, потребу в прояві ініціативності, оригіналь-
ності під час вирішення вправ і генерування ідей.

Принцип неперервності – прагнення майбут-
нього вчителя іноземних мов до постійного само-
вдосконалення, що дає йому змогу розробити й 
упровадити власну траєкторію особистісного та 
професійного зростання.

Висновки. У дослідженні нами здійснено аналіз 
понять «готовність», «готовність до дослідницької 
роботи», «готовність до професійної діяльності»

Ураховуючи вищевикладене, можемо підсуму-
вати, що окреслені принципи підготовки майбут-
ніх учителів іноземних мов до науково-дослідної 
роботи висувають певні вимоги до організації 
наукової, професійної та педагогічної діяльності у 
ЗВО, вони тісно взаємопов’язані один із одним і з 
особистістю майбутнього педагога.

Упровадження в освітній процес професій-
ної підготовки майбутніх учителів іноземних мов 
принципів системності, науковості, навчально-
дослідницького, цілісності освітнього процесу, 
інноваційності, індивідуалізації, співпраці, діяль-
ності, професійної мобільності, варіативності, 
творчості, неперервності дасть змогу визначити 
актуальні завдання й проблеми наукових дослі-
джень у майбутній професійній діяльності; вия-
вити перспективи професійної діяльності, методи 
й умови її реалізації; здійснити аналіз педагогічних 
проблем, визначити їх структуру та обґрунтувати 
завдання.

Подальші перспективи вбачаємо в продо-
вженні дослідження з метою глибшого розкриття 
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змісту, форм і методів щодо реалізації принципів 
професійної підготовки майбутніх учителів інозем-
них мов до науково-дослідної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ)
FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE 
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS (LEXICAL LEVEL)

У статті досліджено проблему форму-
вання мовної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи на лексичному 
рівні в межах вищого навчального закладу. 
Вивчено вимоги, які висуває суспільство 
перед сучасним учителем початкової 
школи. З’ясовано, що найбільш успішними 
на ринку праці будуть фахівці, які вміють 
ставити мету й досягати її, навчатися 
впродовж життя, співпрацювати в команді, 
можуть критично мислити, спілкуватися 
в багатокультурному середовищі, воло-
діти сучасними технологіями. Проаналізо-
вано відповідність рівня мовної підготовки 
майбутнього вчителя сучасним запитам 
суспільства. Висвітлено типи лексичних 
помилок, які відбито в мовленні сучасних 
студентів. З’ясовано причини порушення 
лексичних норм на рівні усного та писем-
ного мовлення майбутніх фахівців. Дове-
дено, що це пов’язано насамперед із тим, 
що лексична система одна з найскладні-
ших мовних систем, тому що характе-
ризується багатовимірністю структури, 
неоднорідністю одиниць, різноманітністю 
відношень і відкритістю для постійного 
поповнення новими одиницями. Визначено 
шляхи вдосконалення рівня мовної освіти 
відповідно до сучасних вимог. Закценто-
вано на тому, що якісна лінгвістична під-
готовка й добре володіння літературною 
мовою є підґрунтям та обов’язковою умо-
вою професійної компетентності май-
бутнього вчителя початкової школи, який 
закладатиме ключові компетентності здо-
бувачів початкової освіти. Тому в процесі 
викладання дисциплін мовознавчого циклу 
викладач повинен не тільки надати наукову 
лінгвістичну теорією, а й виробити нави-
чки практичного використання мови як 
засобу спілкування. Наголошено, що одним 
із пріоритетних завдань вищої школи є 
формування такої мовної особистості, яка 
б відзначалася свідомим ставленням до рід-
ної мови, високою культурою спілкування 
та мотивацією до інформальної освіти в 
лінгвістичній галузі.
Ключові слова: професійна освіта, якість 
освіти, мовна компетентність, лексичні 

норми, майбутній учитель, початкова 
школа.

The article deals with the problem of forming 
the language competence of future students of 
elementary school at the lexical level within the 
higher educational institution. The requirements, 
which put society in front of modern teacher of 
elementary school, are studied. It is revealed 
that the most successful in the labor market will 
be professionals who can define the goal and 
achieve it, learn throughout life, cooperate in the 
team, can think critically, communicate in a multi-
cultural environment, and have modern technolo-
gies. The correspondence of the level of linguistic 
preparation of the future teacher to the modern 
needs of society is analyzed. The types of lexi-
cal mistakes that are reflected in the speech of 
modern students are highlighted. The reasons of 
violations of lexical norms at the level of oral and 
written speech of future specialists are found out. 
It is proved that this is primarily due to the fact 
that the lexical system is one of the most complex 
language systems, because it is characterized 
by a multidimensional structure, heterogeneity 
of units, a variety of relations and openness for 
constant replenishment of new units. The ways 
of improvement of the level of language educa-
tion according to modern requirements are deter-
mined. Paid attention to the fact that high-quality 
linguistic preparation and good knowledge of the 
literary language are the foundation and obliga-
tory condition for the professional competence 
of a future elementary school teacher, which 
will lay the key competencies of primary school 
students. Therefore, in the process of teaching 
the courses of the linguistic cycle, the teacher 
must not only provide a scientific linguistic theory, 
but first of all develop the skills of practical use 
of language as a means of communication. It is 
emphasized that one of the priority tasks of the 
higher school is the formation of such a linguistic 
personality, which would be marked by a con-
scious attitude towards the native language, a 
high culture of communication and a motivation 
to inform education in the linguistic industry.
Key words: professional education, quality of 
education, language competence, lexical norms, 
future teacher, elementary school.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі розвитку українства не викли-
кає дискусій питання щодо державного статусу 
українського мови, її ролі та місця в структурі мов-
ної освіти всіх громадян України незалежно від 
професії. Варто зазначити, що в наш час відбува-
ється посилення уваги до мовної освіти вчителів. 
Відомо, що з 2018 року в нашій країні відбулися 
докорінні зміни, розпочато впровадження концеп-
ції «Нова українська школа». Фундаментальною 
ідеєю цієї концепції є те, що найбільш успішними 
на ринку праці будуть фахівці, які вміють ставити 
мету й досягати її, навчатися впродовж життя, 

співпрацювати в команді, можуть критично мис-
лити, спілкуватися в багатокультурному середо-
вищі, володіти сучасними технологіями. Тому інно-
ваційні процеси в початковій школі потребують 
сьогодні всебічно розвиненого вчителя з високим 
рівнем мовної компетентності. Отже, не потребує 
доведення те, що якісна лінгвістична підготовка й 
добре володіння літературною мовою є підґрун-
тям та обов’язковою умовою професійної компе-
тентності майбутнього вчителя початкової школи, 
який закладатиме ключові компетентності здобу-
вачів початкової освіти. У цьому контексті вкрай 
важливою видається проблема формування мов-
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ної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи саме на лексичному рівні, адже відомо, що 
серед найпоширеніших анормативів як на рівні 
усного мовлення студентів, так і на рівні писем-
ного є лексичні помилки. Порушення лексичних 
норм, що регулюють вибір слова відповідно до 
змісту й мети висловлювання, пов’язане насампе-
ред із таким: «Лексико-семантична система – одна 
з найскладніших мовних систем, що зумовлено 
багатовимірністю її структури, неоднорідністю її 
одиниць, різноманітністю відображених у них від-
ношень і відкритістю для постійного поповнення 
новими одиницями (словами та значеннями). Сво-
єрідність її також у тому, що вона, на відміну від 
інших мовних систем, безпосередньо пов’язана 
з об’єктивною дійсністю, віддзеркаленням якої 
вона є. Усе це утруднює її вивчення» [2, c. 262]. 
Тому одним із пріоритетних завдань вищої школи 
є формування такої мовної особистості, яка б від-
значалася свідомим ставленням до рідної мови, 
високою культурою спілкування та мотивацією до 
інформальної освіти в лінгвістичній галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вивчення формування лексичної компе-
тенції вчителів початкової школи в науковій літера-
турі варто розглядати в педагогічному, лінгвістич-
ному й, відповідно, лінгводидактичному аспектах. 
Так, маємо значну кількість наукових розвідок з 
питання компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, 
Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Савченко, 
О. Пометун, Л. Овчарук, Н. Хомський, А. Хутор-
ський та інші). Однак не меншу вартість у вивченні 
цього питання мають праці відомих українських 
лінгвістів (Б. Антоненко-Давидович, О. Бондар, 
С. Головащук, Д. Гринчишин, О. Демська, С. Єрмо-
ленко, М. Кочерган, М. Москаленко, О. Понома-
рів, О. Сербенська, Л. Скрипник, Г. Удовиченко та 
інші). У контексті реалізації компетентнісної пара-
дигми сучасної мовної освіти у вищій школі важли-
вими є розвідки відомих українських лінгводидак-
тів (О. Біляєва, М. Пентилюк, К. Климова та інші). 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто наголосити, що, 
попри те що все ж існують сучасні дослідження 
з методики навчання української мови у вищій 
школі, які висвітлюють різні аспекти мовної під-
готовки вчителів, ґрунтовних цілісних досліджень 
щодо проблем формування лексичної грамотності 
майбутніх учителів початкової школи вкрай мало. 
Зауважимо, що маємо значно більше наукових 
розвідок щодо питання формування лексичної 
компетентності майбутніх учителів іноземної мови.

Мета статті – дослідити проблему форму-
вання мовної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи на лексичному рівні в межах 
вищого навчального закладу; висвітлити вимоги, 
які висуває суспільство перед сучасним учителем 
початкової школи; з’ясувати, чи відповідає рівень 

мовної підготовки майбутнього вчителя сучасним 
запитам суспільства.

Виклад основного матеріалу. Численні нау-
кові дослідження стверджують, що рівень сучасної 
мовної підготовки студентів не відповідає вимогам, 
які висуває перед нами суспільство. У мовленні 
студентів, зокрема, нефілологічних спеціальнос-
тей спостерігаємо численні порушення лексичних 
норм української мови. Серед найбільш пошире-
них варто висвітлити такі. 

Уживання слова в невластивому для нього 
значенні. Це означає, що обидва слова норма-
тивні, однак варто розмежовувати значення цих 
слів і вживати у відповідному контексті. Здебіль-
шого студенти плутають такі пари слів: вірно 
(кохаємо) – правильно (розв’язуємо завдання); 
відносини (здебільшого економічні, суспільні, 
виробничі) – відношення (у математиці, філософії 
тощо) – стосунки (особисті, між людьми); останній 
(останній у черзі) – решта (те, що залишилося, 
наприклад, решту пунктів – викреслити); фарба 
(конкретна, спеціально виготовлена речовина) – 
барва (варто вживати в таких словосполученнях: 
барви слова, барви музики, барви осені).

Тавтологія – це повторення в межах слово-
сполучення чи речення однакових чи подібних за 
значенням або звучанням слів: користь від вико-
ристання, об’єднатися в єдину команду, запла-
тити плату, гість у гостях, запитати питання, 
білі білила, письменник описує, оповідач розпо-
вів, посміхнувся широкою посмішкою, зароблена 
зарплата, дзвінкий дзвінок, закінчити до кінця, 
добродушний добряк тощо. Здебільшого студенти 
намагаються уникати й не використовувати сло-
восполучення такого типу. Саме ці помилки є не 
настільки актуальними, порівняно з порушеннями 
інших типів лексичних помилок. Проте варто від-
значити, що все ж спостерігаємо це явище в мов-
ленні студентів.

Плеоназм – це повтор слів, семантика яких 
частково або цілком збігається в межах слово-
сполучення, речення. Наприклад, спостеріга-
ємо в мовленні студенів такі випадки слововжи-
вання, яке не відповідають лексичним нормам 
української літературної мови: моя автобіогра-
фія (норма: автобіографія), вільна вакансія (або 
вільне місце, або вакансія), основний лейтмотив 
(норма: основна думка або лейтмотив), перший 
дебют (норма: дебют або перший виступ), прей-
скурант цін (норма: прейскурант), у квітні місяці 
(норма: у квітні), проливна злива (норма: злива), 
об’єднатися воєдино (норма: об’єднатися), вишу-
каний делікатес (норма: делікатес), адреса місця 
мешкання (норма: адреса або місце мешкання), 
вперше познайомитися (норма: познайомитися).

Калькування слів. Калькування як мовне явище 
викликає численні дискусії серед мовознавців. 
Нині не маємо однозначної думки щодо цього 
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питання. На думку певної групи лінгвістів, калька 
є позитивним надбанням, адже за допомогою 
таких запозичень збагачується лексичний рівень 
мови. Інші ж учені наголошують на тому, що таке 
явище становить загрозу для розвитку мовної сис-
теми загалом. Відомо, що калькування – це один 
зі шляхів поповнення словникового запасу мови, 
зокрема копіювання іншомовного слова за допо-
могою свого, незапозиченого, матеріалу. Варто 
наголосити, що саме цим кальки відрізняються 
від запозичень. Не викликає заперечень, що біль-
шість таких мовних явищ утворюється в україн-
ській мові під впливом російської. Тут необхідно 
пояснити студентам, що калькування доречне 
лише тоді, коли в рідній мові немає відповідника 
на позначення того чи іншого значення слова або 
коли калька сприяє запобіганню тавтології й лако-
нізує мовлення. Однак існує достатня кількість 
калькованих слів і словосполучень, які не відпо-
відають сучасним лексичним нормам української 
мови, а саме: слідуючий (калька) – наступний 
(норма), приймати участь (калька) – брати участь 
(норма), керуючий (калька) – керівник (норма), 
учбовий (калька) – навчальний (норма), навко-
лишнє середовище (калька) – довкілля (норма), з 
тих пір (калька) – відтоді (норма), міроприємство 
(калька) – захід (норма). Такого типу слова та сло-
восполучення вживають студенти здебільшого 
нефілологічних спеціальностей.

Надмірне вживання слів іншомовного похо-
дження. Не викликає заперечень теза: «Запози-
чення іншомовних слів є одним із шляхів попо-
внення лексичного складу кожної мови» [3, c. 97]. 
Проте науковці стверджують, що перенасичувати 
мову іншомовними словами не варто. Навпаки, 
потрібно надавати перевагу власне українським 
відповідникам та активно використовувати їх у 
власному мовленні. Однак масштабні глобаліза-
ційні процеси сприяють активному використанню 
саме слів іншомовного походження. Тому в мов-
ленні сучасних студентів дедалі більше спостері-
гаємо не питомі українські слова або запозичені 
набагато раніше, а іншомовні відповідники. Так, 
здебільшого спостерігаємо такі варіанти: преро-
гатива (перевага), апелювати (звертатися), домі-
нувати (переважати), бізнес-ланч (діловий обід), 
прас-лист (цінник), дистриб’ютор (розподілювач), 
імідж (образ), промоушн (заохочення, сприяння, 
підтримка), пресинг (тиск, натиск), степлер (спи-
нач, скріплював), трейдер (торговець), фан (убо-
лівальник) тощо. (У дужках подано слова-від-
повідники, яким варто було б надати перевагу у 
фаховому мовленні.) Отже, такі запозичені не є 
вмотивованими й утруднюють сприйняття письмо-
вого тексту або й на рівні усного мовлення.

Міжмовна омонімія – це результат взаємодії 
близькоспоріднених мов. Тобто слова звучать і 
пишуться однаково, але позначають абсолютно 

різні поняття в різних мовах. Варто наголосити, 
що таке явище створює проблеми в міжкультурній 
комунікації. Ця проблема набуває особливого зна-
чення в умовах масової російсько-української та 
українсько-російської двомовності.

Тому найбільш поширеним воно є в мовленні 
студентів східних і південних регіонів України, де 
вплив російської мови є більш потужним.

Наведемо приклади міжмовних омонімів 
у межах російської та української мов.: пиль-
ний (рос.: від пилу) – пильний (укр.: ретельний); 
наглий (рос.: нахабний) – наглий (укр.: рап-
товий); неделя (рос.: тиждень) – неділя 
(укр., день тижня); мешкать (рос.: бути повіль-
ним) – мешкати укр.: проживати); орать (рос.: кри-
чати) – орати (укр.: працювати із землею). 

У цьому контексті актуальною видається 
робота зі студентами щодо виявлення міжмовних 
омонімів російської та української мов, їх зіставний 
аналіз, з’ясування семантики, сфери вживання, 
сполучуваності, аналіз причин лексико-семантич-
ної інтерференції.

Варто зазначити, що особливе місце в системі 
фахової підготовки вчителів початкових класів 
належить дисциплінам мовознавчого циклу. Сту-
денти спеціальності «Початкова освіта» вивчають 
розділ «Лексикологія» в межах курсу «Сучасна 
українська літературна мова з практикумом». Тут 
студентам запропоновано для вивчення основні 
теми. Окрім цього, відповідно до навчальної про-
грами з курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням), передбачено вивчення мовних 
норм, серед яких, відповідно, є й лексичні норми. 
Отже, у результаті вивчення зазначених дисци-
плін студенти повинні засвоїти теоретичний мате-
ріал, знати чинні лексичні норми української мови, 
вміти розмежовувати слова за належністю до груп 
лексики за семантичними відношеннями, вживати 
в мовленні слова різних груп, розрізняти питомі 
українські слова й іншомовні, визначати групи слів 
за стилістичним уживанням, визначати зміни, що 
відбулися в лексичному значенні слів, у словни-
ковому складі мови, користуватися лінгвістичними 
словниками тощо.

Відомо, що, згідно з новими тенденціями, упро-
довж декількох останніх років відбувається зна-
чне скорочення аудиторних годин. Значну частину 
матеріалу (приблизно 70% відсотків) за робочими 
програмами розподілено на самостійне опрацю-
вання. Однак не викликає заперечень теза, що 
саме цей матеріал варто було б вивчати в межах 
аудиторної роботи. Зокрема, важливим є опра-
цювання матеріалу саме на лекції, де студентам 
ґрунтовно висвітлили б теоретичний складник 
цієї важливої теми. У процесі викладання таких 
дисциплін перед викладачем постає завдання 
не тільки надати наукову лінгвістичну теорією, а 
й виробити навички практичного використання 
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мови як засобу спілкування. Тому не меншої вар-
тості мають і практичні заняття, на яких необхідно 
застосовувати різні види робіт і завдань щодо 
вироблення практичних навичок студентів. Через 
такі причини в сучасному освітньому просторі 
дедалі більше уваги приділяється впровадженню 
інноваційних педагогічних технологій. Одне з чіль-
них місць поміж них посідає технологія розвитку 
критичного мислення, адже сьогодні суспільству 
необхідно мати вчителя, який здатен до самоос-
віти й саморозвитку, уміє використовувати набуті 
знання для творчого розв’язання проблем, опра-
цьовувати науково-методичну інформацію. Отже, 
завданням викладачів вищих навчальних закла-
дів є розвиток у студентів такого типу мислення, 
який забезпечить йому можливість адекватно оці-
нювати нову інформацію, здатність застосування 
нових знань на практиці. І тому сьогодні в суспіль-
стві визначальним є вміння критично мислити, 
тобто це здатність чітко усвідомити, яка лексема 
не відповідає нормам сучасної української мови, 
вміння самостійно обрати нормативний варіант та 
аргументувати правильність вибору. 

Одним із ефективних методів у процесі вивчення 
цього розділу є презентація. Такий спосіб взаємодії 
студента й викладача полегшує сприйняття навчаль-
ного матеріалу, дає поштовх до формування кон-
кретних уявлень, точних понять. Викладач за допо-
могою мультимедійної презентації концентрує увагу 
студентів на основних лексичних поняттях, супрово-
джуючи показ поясненнями, і в такий спосіб стиму-
лює до пізнавальної діяльності. Презентації дають 
можливість краще усвідомити структуру матеріалу, 
створити умови для запам’ятовування, висвітлити 
зв’язок теорії з практикою, розкрити сутність і зако-
номірність певних мовних явищ. 

Варто наголосити, що в процесі проведення 
заняття з теми «Лексикологія» не втрачають своєї 
актуальності й інтерактивні методи навчання, 

як-от: «мікрофон», «мозковий штурм», «коло ідей», 
«акваріум», «велике коло», незакінчені речення 
тощо. Досить ефективними видаються також 
робота в парах, групах; проведення евристичних 
бесід, дискусій тощо; створення презентацій, про-
ведення комунікативних тренінгів. Використання 
на заняттях таких методів навчання сприятиме 
реалізації напрямів словникової роботи, а саме: 
розширенню, активізації та уточненню словнико-
вого запасу студентів.

Висновки. Отже, вивчення й аналіз діяльності 
майбутніх учителів початкової школи дає змогу 
стверджувати, що рівень сучасної мовної грамот-
ності особливо на рівні лексики є невисоким. Це 
передусім створює протиріччя між новими вимо-
гами до педагогічної праці та фаховим рівнем 
випускників вищої педагогічної школи, між потре-
бою майбутніх фахівців у подальшому профе-
сійному розвиткові й можливостями традиційної 
системи навчання. У цьому контексті важливим 
видається питання перегляду та реформування 
сучасної системи мовної освіти особливо на нефі-
лологічних спеціальностях. У дослідженні ми про-
аналізували тільки один із компонентів мовної під-
готовки майбутнього вчителя початкової школи, 
проте професійна мовна освіта не обмежується 
тільки цим складником.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
THE HOT PROSPECTS FOR HEALTH SAVING COMPETENCE 
FORMATION PROVIDING OF HIGHER EDUCATIONAL 
PEDAGOGICS-ENGINEER ESTABLISHMENTS STUDENTS

З огляду на специфічні вимоги до освітнього 
процесу вищої школи з метою формування 
здоров’язбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців, з’ясовано визначені 
науковцями шляхи підвищення ефектив-
ності формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх фахівців (забез-
печення усвідомлення особистістю необ-
хідності дбати про власний стан здоров’я і 
здоров’я оточуючих; формування цінностей 
фізичного розвитку (рухової активності); 
оволодіння теоретичною базою валеологіч-
ної науки (валеопедагогіки); використання 
можливостей професійної підготовки (різ-
них видів діяльності, напрямів підготовки 
тощо) для створення умов сприяння здоро-
вому способу життя студентської молоді).
З урахуванням професійних функцій 
представника інженерно-педагогічної 
галузі з’ясовано роль і структуру його 
здоров’язбережувальної компетентності 
як комплексної характеристики, що має 
загальні та спеціальні компетентності 
(здатності піклуватися про стан фізичного, 
психічного, соціального й духовного здоров’я). 
Аналіз процесу професійної підготовки май-
бутнього фахівця інженерно-педагогічної 
галузі дав змогу схарактеризувати потен-
ційні можливості чинної системи підго-
товки майбутнього інженера-педагога для 
формування його здоров’язбережувальної 
компетентності. З’ясовано, що система 
професійної підготовки фахівця, поклика-
ного виконувати педагогічні функції з про-
фесійної освіти виробничих кадрів, потре-
бує теоретико-методичного забезпечення 
формування його здоров’язбережувальної 
компетентності. Автором окреслено 
напрями забезпечення формування 
здоров’язбережувальної компетентності 
студентів закладів вищої інженерно-педаго-
гічної освіти, що містяться в можливостях 
змісту й організації навчальної діяльності 
студентів; потенціалі виховної діяльності 
зі студентами; різних формах організації 
позааудиторної діяльності студентів; мож-
ливостях організації самостійної діяльності 
студентів; потенціалі педагогічних і вироб-
ничих практик; змісті науково-дослідної 
діяльності студентів. З’ясовано, що визна-
чені напрями вимагають теоретичного 
обґрунтування й розроблення методичного 
забезпечення їх реалізації. Автором схарак-
теризовано окремі з визначених напрямів, 
ураховуючи їх актуальність.
Ключові слова: здоров’язбережувальна ком-
петентність фахівця, формування, профе-

сійна підготовка, майбутній інженер-педа-
гог, заклад вищої інженерно-педагогічної 
освіти, напрями. 

Taking into account the specific requirements 
for the higher school educational process with 
the health saving competence formation aim of 
future specialists it is determinate the scientists 
ways for efficiency health saving competence 
formation increase of future specialists (provid-
ing the realization of necessity caring of health 
personality and public health; physical develop-
ment values formation (moving activity); have 
theoretical base of valeological science knowl-
edge (valeological education); the usage of 
professional preparation possibilities (different 
types of activity, prospects of preparation and 
others) for favorable living environment condi-
tioning for the healthy way of students’ life) are 
found out. Having regard to the professional 
functions of the pedagogics-engineer industry 
representative is found out a role and structure 
of their health saving competence as a com-
plex description that has general and special 
competences (capabilities to care of the physi-
cal, psychical, social and spiritual health).  The 
analysis of professional preparation process 
for future pedagogics-engineer specialist was 
treated by characteristic of potential possi-
bilities for the preparation system of future 
teacher-engineer for their health saving com-
petence formation. It is found out that the pro-
fessional preparation system for the specialist 
who serves a vocational education and training 
pedagogical functions needs the theoretical 
and methodical providing of their health sav-
ing competence formation. The author difined 
providing health saving competence formation 
prospects for the students of higher pedagog-
ics-engineer educational establishments that 
are contained possibilities for maintenance 
and educational students activity organization; 
potential of educator activity with students; dif-
ferent organization forms of class out students 
activity; possibilities of independent activity 
students organization; potential of pedagogi-
cal and productive practices; the contents of 
research students activity. It is found out that 
certain prospects require a theoretical ground 
and methodical realization providing develop-
ment. The author was characterized separate 
prospects taking into account hot ones.
Key words: the specialist’s health saving com-
petence, formation, professional preparation, 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі перебудови вищої освіти в 
Україні актуальною проблемою є визначення 
загальної мети підготовки фахівця до виконання 
професійних функцій. На підставі пріоритетності 

компетентнісного підходу до реалізації стратегіч-
них завдань вищої освіти в нормативних докумен-
тах, що регламентують здійснення такої освіти в 
навчальних закладах, реалізація запланованої 
мети має бути представленою в чітко визначених  
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результатах, якими є сформовані компетентності 
фахівця. Серед таких компетентностей як здат-
ностей фахівця виконувати належним чином 
покладені на нього функції громадянина суспіль-
ства, держави і представника певної професійної 
діяльності однією з важливих визначається компе-
тентність, яка забезпечує готовність людини піклу-
ватися про власний стан фізичного, психічного, 
соціального та духовного здоров’я. Змістове напо-
внення такої компетентності, що визначається як 
здоров’язбережувальна, залишається до кінця не 
з’ясованим питанням, до дослідження якого звер-
таються сучасні науковці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі здоров’язбережувальної компетент-
ності особистості присвячено наукові дослідження 
Т. Андрющенко, О. Антонової, Н. Поліщук, Ю. Бой-
чука, М. Гончаренко, А. Турчинова, зокрема її фор-
муванню у майбутніх фахівців різних спеціальнос-
тей – Н. Башавець, Д. Вороніна, А. Воропаєвої, 
Н. Завидівської, Є. Кочерги, І. Мельничук, О. Міхе-
єнка, Ю. Мусхаріної, О. Шукатки та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наукові 
пошуки дослідників, нез’ясованими залиша-
ються напрями забезпечення формування 
здоров’язбережувальної компетентності студен-
тів закладів вищої інженерно-педагогічної освіти. 
Проте у зв’язку з підвищенням вимог до організації 
професійно-технічної освіти саме до викладачів, 
покликаних забезпечувати підготовку виробни-
чих кадрів, висуваються вимоги щодо володіння 
здоров’язбережувальними технологіями зокрема. 

Метою статті є окреслення й обґрунту-
вання актуальних напрямів формування 
здоров’язбережувальної компетентності студентів 
закладів вищої інженерно-педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. І. Мельничук 
визначає, що на сучасному етапі розвитку сус-
пільства висуваються певні специфічні вимоги до 
освітнього процесу вищої школи з метою форму-
вання здоров’язбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців: формування в студентів цін-
нісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я 
тих, стосовно кого вони виконуватимуть свої функ-
ції в майбутній професійній діяльності (особливо 
актуальним це положення є для представників 
соціономічного типу професій); сприяння всебіч-
ному фізичному розвитку й досягненню високого 
рівня загальної рухової підготовки індивіда (збе-
реження та зміцнення рухової активності є цін-
ним фактором для життєдіяльності загалом і для 
ефективності виконання професійних функцій 
зокрема); основою впливу на формування здоро-
вого способу життя вважати перенесення відпо-
відних знань, умінь і навичок з однієї сфери діяль-
ності (наприклад, професійної підготовки) в іншу 
(у майбутню професійну діяльність); комплексне 

формування здорового способу життя, який ура-
ховує всі можливості освітнього процесу, а також 
індивідуальні особливості особистості; необхід-
ність удосконалення самого процесу формування 
здоров’язбережувальної компетентності неза-
лежно від професійного спрямування підготовки 
студентів тощо [7]. 

У зв’язку з цим основні зусилля з пошуку 
шляхів підвищення ефективності формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбут-
ніх фахівців науковці пов’язують із таким: 

1) впливом на особистість з метою забезпе-
чення її усвідомлення необхідності дбати про 
власний стан здоров’я і здоров’я оточуючих (через 
формування інтересу, потреби, мотивації до цих 
процесів) з опорою й урахуванням індивідуальних 
особливостей і можливостей кожного; 

2) приділенням особливої уваги формуванню 
в студентів цінностей фізичного розвитку, що 
пов’язується з руховою активністю; 

3) забезпеченням фахівця теоретичною базою 
валеологічної науки (валеопедагогіки), засади якої 
він має використовувати в подальшій життєдіяль-
ності загалом і професійній діяльності зокрема [1]; 

4) залучення всіх можливостей професій-
ної підготовки (різних видів діяльності, напрямів 
підготовки тощо) для створення умов сприяння 
здоровому способу життя студентської молоді 
(включаючи профілактичні, організаційні напрями 
діяльності) [3]. 

Здоров’язбережувальна компетентність визна-
чається науковцями як комплексна характерис-
тика, котра має загальний рівень (загальні ком-
петентності), які є основою для життєдіяльності 
людини в сучасному суспільстві, а також спеціаль-
ний рівень (спеціальні компетентності). Такі ком-
петентності стосовно фахівця інженерно-педаго-
гічної галузі зумовлені професійними функціями, 
сформованість яких є підґрунтям для ефектив-
ного, оптимального здійснення професійної діяль-
ності. Первинними щодо процесу формування 
здоров’язбережувальної компетентності фахівця 
є позитивно сприйняті й особистісно усвідомлені 
загальні компетентності, що створюють підґрунтя 
для формування спеціальних компетентностей. 
Сформованість відповідних знань, умінь і навичок 
студентів з організації здоров’язбережувальної 
діяльності під час їхньої професійної підготовки 
в закладі вищої освіти (далі – ЗВО) створює осо-
бистісно ціннісну теоретико-практичну основу для 
перенесення стійких навичок у сферу майбутньої 
професійної діяльності як стосовно власної осо-
бистості, так і щодо інших, насамперед вихованців 
закладів професійно-технічної освіти.

Проведений аналіз процесу професійної під-
готовки майбутнього фахівця інженерно-педагогіч-
ної галузі засвідчив, що чинна система підготовки 
містить і передбачає такий напрям, як формування 
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його здоров’язбережувальної компетентності, 
який потребує теоретико-методичного забезпе-
чення. Так, визначено основні напрями форму-
вання здоров’язбережувальної компетентності 
інженера-педагога: 

1) можливості змісту й організації навчальної 
діяльності студентів (використання потенціалу 
навчальних нормативних і вибіркових дисциплін 
(фахових, педагогічних); дисципліни «фізичне 
виховання»); 

2) потенціал виховної діяльності зі студен-
тами (організація кураторами, представниками 
студентського самоврядування виховної роботи 
зі здоров’язбереження зі студентами у ЗВО, гур-
тожитках тощо; організація спортивних культурно-
масових заходів) [2]; 

3) різні форми організації позааудиторної діяль-
ності студентів (організація культурно-масових 
заходів валеологічного і здоров’язбережувального 
спрямування, групових та індивідуальних заходів 
профілактичного характеру тощо); 

4) можливості організації самостійної діяль-
ності студентів (активна участь студентів у 
суспільно корисній, волонтерській діяльності 
здоров’язбережувального спрямування, розро-
блення проектів, кейсів щодо виробничих техно-
логій, планування трудового процесу тощо); 

5) потенціал педагогічних і виробничих практик 
(організація здоров’язбережувальної діяльності 
студентів під час виробничої й педагогічної прак-
тики на базах практики);

6) зміст науково-дослідної діяльності студен-
тів (розширення тематики наукових досліджень 
валеологічного, здоров’язбережувального змісту з 
поглиблення критичного мислення студентів щодо 
актуальних проблем здоров’язбереження, опану-
вання методологією валеопедагогіки тощо).

Отже, визначені напрями вимагають теоретич-
ного обґрунтування й розроблення методичного 
забезпечення їх реалізації. Звернемося до харак-
теристики окремих із визначених напрямів, урахо-
вуючи їх актуальність.

Проведений аналіз програм підготовки сту-
дентів інженерно-педагогічних спеціальностей 
дав змогу виявити й проаналізувати навчальні 
дисципліни, зміст яких передбачає форму-
вання загальних і спеціальних компетентностей 
здоров’язбережувальної компетентності інже-
нера-педагога. Проведений аналіз навчального 
плану підготовки студентів освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Про-
фесійна освіта. Нафтогазова справа», «Профе-
сійна освіта. Економіка», «Професійна освіта. 
Транспорт» тощо дав можливість виявити дис-
ципліни, у змісті яких є елементи, спрямовані на 
забезпечення здоров’язбережувальної компетент-
ності. Так, із перших днів навчання студенти опа-
новують дисципліну «Вступ до фаху», провідною 

метою якої є введення студентів у світ майбутньої 
професії; формування уявлень про професійні 
функції, покладені суспільством на представника 
цієї дуальної професії; її місце й роль у суспіль-
стві; вимоги, яким повинен відповідати майбутній 
фахівець, щоб належно виконувати свої профе-
сійні функції. Однією з таких вимог є вимога до 
фізичного та психічного стану здоров’я фахівця. Із 
цього приводу варто акцентування уваги студен-
тів на важливості усвідомлення цінності власного 
здоров’я, без чого неможливим виявляється й 
реалізація суспільних і професійних функцій.

З першого семестру навчання упродовж трьох 
років передбаченою для студентів є дисципліна 
«Фізичне виховання», яка потребує перебудови 
змісту у зв’язку із сучасними можливостями й тех-
нологіями. Так, В. Столяров [13] у фізичному вихо-
ванні як навчальній дисципліні виділяє три блоки: 
формування знань, мотивації, умінь і навичок, які 
виявляються в поведінці, способі (стилі) життя. До 
основних компонентів фізичної культури особис-
тості і здорового способу життя, тобто тієї мети, 
яка стоїть перед кафедрами фізичного виховання 
ЗВО, науковець зараховує рівень знань про орга-
нізм, про засоби впливу на нього й методику їх 
застосування; ставлення особистості до свого тіла 
як до цінності; цілеспрямована діяльність із під-
тримки в нормі й удосконалення свого фізичного 
стану, здоров’я, статури, фізичних якостей і рухо-
вих здібностей; цінності, які особистість пов’язує 
з тілом, і реалізовані на практиці ідеали, норми, 
зразки поведінки, пов’язані з турботою про фізич-
ний стан; ступінь орієнтації на цю турботу і праг-
нення надавати допомогу іншим людям у їхньому 
оздоровленні та фізичному вдосконаленні з наяв-
ністю для цього відповідних знань, умінь і навичок.

Варто відзначити, що така дисципліна, за нака-
зами Міністерства освіти і науки України, вже не є 
нормативною й обов’язковою. Визначення її обсягу 
і змісту, а також шляхів забезпечення поклада-
ється на кожний навчальний заклад, ураховуючи 
визнану автономність закладів. З метою забез-
печення викладання фізичного виховання у ЗВО 
на належному рівні Міністерством освіти і науки 
запропоновано такі базові моделі для вирішення 
цього питання (без претензії на вичерпність) або 
різні форми їх поєднання [11]:

– секційну, що передбачає створення широкої 
мережі як спеціалізованих спортивних, так і загаль-
нооздоровчих секцій, гуртків, клубів, які працюють 
за фіксованим розкладом у вільний від основних 
навчальних занять час (наприклад, у другу зміну 
для студентів, які мають навчальні заняття в пер-
шій половині дня);

– професійно орієнтовану, що зумовлює 
розроблення комплексних програм із фізич-
ного виховання, які орієнтовані на особливості 
майбутньої професії (учитель, лікар, офісний  
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працівник, програміст тощо). Альтернативними 
варіантами відвідування таких програм можуть 
бути суто спортивні секції, військово-прикладні 
секції (з орієнтуванням як юнаків, так і дівчат на 
досягнення вимог до вступу на програми військо-
вої підготовки), військово-медична підготовка з 
елементами загальнофізичної підготовки;

– традиційну, яка передбачає збереження 
фізичного виховання як обов’язкової дисципліни 
з нарахуванням за неї кредитів, отриманням сту-
дентами заліків і включенням до розкладу занять 
із наданням студентам можливості як відвідувати 
групові заняття, так і займатися індивідуально в 
спортивних секціях та оздоровчих гуртках, клубах, 
програмах тощо за індивідуальним вибором;

– індивідуальну, спрямовану на закріплення за 
кожним студентом працівника кафедри фізичного 
виховання або іншого спеціалізованого підрозділу, 
який виконує роль тьютора з питань оздоровлення 
та фізичного розвитку, рекомендує певні види 
фізичної активності (як спеціально організовані, 
так і самостійні), розробляє індивідуальну про-
граму фізичного розвитку, зокрема, у спортивних 
та оздоровчих секціях, гуртках, клубах або під час 
відвідування лекторіїв зі збереження здоров’я, 
планування родини тощо. Дві-три обов’язкові 
зустрічі зі студентом упродовж навчального року 
дадуть можливість більш м’яко мотивувати сту-
дента до фізичної активності.

Як зазначає Ю. Мусхаріна [8], із багатьох 
навчальних дисциплін саме «фізичне виховання» 
вирізняється широким спектром впливу на людину, 
що спроможне водночас формувати не тільки біо-
логічну структуру людини, а і її психологічну й 
моральну цінність: стимулювання фізичної пра-
цездатності супроводжується, як правило, оздо-
ровчими ефектами; використання різноманітних 
фізичних вправ і процедур дає змогу здійснювати 
психологічне розвантаження особистості; систе-
матичні заняття фізичними вправами зміцнюють 
здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість 
до емоційних стресів, підтримують фізичну й розу-
мову працездатність, сприяють підвищенню успіш-
ності тих, хто навчається.

Отже, дисципліна «Фізичне виховання» потре-
бує реформації у зв’язку з наявними потенційними 
можливостями для розширення змісту занять 
фізичними вправами й упровадження валеоло-
гічних знань, обрання більш ефективних мето-
дів забезпечення інтересу й потреби студентів у 
здоров’язбережувальній діяльності. Варто відзна-
чити, що для реалізації цього напряму незайвим 
буде вивчення й використання досвіду розвинених 
країн в організації фізичного виховання студент-
ської молоді.

Аналіз змісту блоку педагогічних дисциплін 
(«Теорія і методика виховної роботи», «Методоло-
гічні засади професійної освіти», «Основи корекцій-

ної педагогіки») дав змогу виявити можливості для 
формування компонентів здоров’язбережувальної 
компетентності, що потребують конкретизації, 
розширення, ураховуючи зміст компетентності, 
що формується. Безперечно, наявний зміст дис-
циплін не може забезпечити повною мірою фор-
мування здоров’язбережувальної компетентності 
студентів. Наявною є потреба в розробленні 
додаткових спецкурсів, у змісті яких має бути 
передбачено теоретичне і практичне підґрунтя 
для формування окремих загальних компетент-
ностей здоров’язбережувальної компетентності, 
що сприяють фізичному, соціальному, психічному, 
духовному здоров’ю. Окрему проблему становить 
розроблення змісту курсів, спрямованих на забез-
печення сформованості спеціальних компетент-
ностей здоров’язбережувальної компетентності, 
зумовлених професійними функціями фахівця 
інженерно-педагогічної галузі (проектувальної, 
організаційної, технологічної, дослідницької, 
виховної). 

Створення теоретичного підґрунтя завдяки 
валеологічній підготовці студентів передбачає 
пошук шляхів, напрямів, форм і методів роботи 
із залучення студентів до спеціально організо-
ваної здоров’язбережувальної діяльності під час 
виховної діяльності: залучення студентів до актив-
ної участі в змістовному дозвіллі; використання 
потенціалу суспільно корисної, волонтерської 
діяльності тощо. Так, науковцями визначено пріо-
ритетність реалізації рухової активності студентів 
у професійній підготовці. Безперечно, позитивну 
роль у формуванні й зміцненні здоров’я відіграють 
адекватні фізичні навантаження. Науковці відзна-
чають, що в сучасному житті все більше занять 
фізичними вправами спрямовано не на досяг-
нення високих результатів, а на підвищення їх 
оздоровчого впливу [9].

Науковцями доведено, що активне залучення 
особистості до здоров’язбережувальної діяльності 
передбачає наявність позитивного особистісного 
ставлення до неї, котре не формується спонтанно 
й не успадковується. Воно набувається особис-
тістю в процесі самої діяльності й ефективно роз-
вивається під час засвоєння знань і накопичення 
творчого досвіду, пов’язаного з проявом ініціативи 
та активності в педагогічному процесі. 

Так, психологами доведено, що розумова 
працездатність невіддільна від загального стану 
здоров’я й рухової активності. У віці 17–20 років, 
коли завершується формування організму, його 
вегетативних функцій, дії фізичних вправ є най-
більш результативними. У віці 20–29 років дося-
гає свого найвищого рівня одна з найважливіших 
для діяльності людини якостей – витривалість. 
У «студентському» віці відбувається найактивні-
ший розвиток і відносна стабілізація психофізіо-
логічних функцій, завершується основний цикл 
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соматичного формування людини, відбувається 
становлення інтелекту, його цілісності і структури, 
яку організує мислення. Навчання, що супрово-
джується постійною розумовою працею, визначає 
високий загальний тонус інтелекту. У цей період 
фізичне виховання стає найважливішим засобом 
загартування організму та біологічною основою 
для ефективного процесу пізнавальної діяльності; 
тренована мускулатура допомагає нервовій сис-
темі долати розумові навантаження.

З огляду на таке положення щодо статусу 
фізичного виховання як навчальної дисципліни 
під час професійної підготовки фахівців у системі 
вищої освіти, дещо заспокійливим є той усвідом-
лений факт, що виключно навчальною дисциплі-
ною можливості фізичного виховання студентів у 
ЗВО не обмежуються. Так, констатуючи недостат-
ність передбачених аудиторних занять фізичним 
вихованням у ЗВО, В. Стадник розглянув питання 
науково-практичної проблематики забезпечення 
належного рівня позаакадемічної роботи з ура-
хуванням сьогоднішніх тенденцій розвитку фізич-
ного виховання в системі вищої освіти [12].

Ураховуючи визначені відповідні сучасним 
тенденціям освіти пріоритетні напрями розвитку 
фізичного виховання в системі вищої освіти (осо-
бистісна орієнтація; постійне підвищення її якості, 
оновлення змісту й форм організації навчально-
виховного процесу, органічне поєднання всіх форм 
занять, запровадження освітніх інновацій), біль-
шість дослідників зауважують, що успіх підготовки 
фахових спеціалістів залежить від багатьох фак-
торів, одним із яких є заняття студентів у позана-
вчальний час. Безперечно, роль додаткових занять 
фізичним вихованням постійно зростає, зважаючи 
на те що рівень культури студентів виявляється в 
їхньому вмінні раціонально, повною мірою вико-
ристовувати вільний час [5]. Від того, як він вико-
ристовується, залежить не тільки успіх у навчанні й 
загальному розвитку, а й стан здоров’я та повнота 
життєдіяльності студента. Через це позаакаде-
мічна робота у фізичному вихованні, зокрема, для 
оптимізації рухової активності завжди займала 
одну з провідних позицій, водночас виступаючи 
методом і навчання, і самовиховання.

Погоджуємося зі В. Стадником у тому, що недо-
статність системи фізичного виховання у ЗВО 
для забезпечення оптимального психофізичного 
стану студентів зумовлює необхідність комплек-
сного поєднання академічних і позаакадемічних 
занять фізичними вправами у вільний час. Таке 
використання всіх форм фізичного виховання має 
забезпечити включення фізичної культури в стиль 
життя студентів для досягнення оптимального 
рівня фізичної активності. Науковець переконує 
в тому, що реалізація комплексного підходу до 
занять дасть змогу студентам забезпечити належ-
ний стан здоров’я [12, c. 35].

Зміст і форми позаакадемічних занять фізич-
ними вправами визначаються їх метою й завдан-
нями, а вибір залежить від статі, віку, стану 
здоров’я та рівня фізичної підготовленості студен-
тів. До основних форм позаакадемічних занять 
студентів ЗВО науковці [10] зараховують такі: 

– малі форми занять, що використовуються 
для оперативного управління фізичним ста-
ном (фізичні вправи в режимі дня). Унаслідок 
своєї короткочасності ці форми, як правило, не 
розв’язують завдань розвивального характеру: 
домашнє завдання з фізичного виховання, ран-
кова гігієнічна гімнастика, гімнастика перед сном, 
фізичні вправи протягом дня: фізкультхвилинки, 
фізкультпаузи, загартувальні процедури й заходи 
тощо;

– великі форми занять, тобто заняття тривалі, 
одно- та багатопредметні (комплексні) за зміс-
том. Ці форми занять спрямовані на розв’язання 
завдань оздоровчо-реабілітаційного й рекреацій-
ного характеру, які організуються у вільний від 
навчання час: самостійні заняття фізичними впра-
вами в місцях проживання студентів, психофізична 
рекреація в заліково-екзаменаційний період, оздо-
ровчо-рекреаційна діяльність. 

Шляхи подолання наявних недоліків вбачаємо 
в упровадженні самостійних занять за вільним 
вибором студентів. Для цього має бути створена 
функціональна система позаакадемічної роботи з 
фізичної культури: методики, технології, програми 
для досягнення позитивного ефекту у формуванні 
основ здоров’я. Найважливішими науковими про-
блемами при цьому є пошук оптимальних крите-
ріїв підвищення якості безперервної загальної 
фізкультурної освіти, спрямованої на формування 
таких загальнолюдських цінностей, як фізичний, 
психічний і соціальний добробут, підвищення жит-
тєвих ресурсів студентської молоді, до найважли-
віших із яких належить здоров’я.

У цьому плані заслуговує на увагу безперервна 
загальна фізкультурна освіта, яка передбачає 
розвиток інтересу, формування вмінь і навичок і 
пов’язаних із ними спеціальних знань, що являють 
собою основу для активного здоров’яформування 
в процесі позаакадемічних занять. 

Особистісно орієнтований підхід до орга-
нізації фізичного виховання як напряму 
здоров’язбережувальної діяльності є актуальним 
і для студентської молоді. Так, фахівці наголошу-
ють, що створення оптимальних умов організації 
процесу фізичного виховання у ЗВО передбачає 
підхід, оснований на свободі вибору видів рухової 
активності [6].

У ході вивчення, аналізу та систематизації нау-
ково-методичної і спеціальної літератури встанов-
лено, що під час розподілу студентів за групами за 
видами спорту варто враховувати його популяр-
ність, визначену шляхом анкетного опитування, 
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можливості й стан спортивних споруджень, які 
має в розпорядженні вищий навчальний заклад, а 
також наявність фахівців із видів спорту у викла-
дацькому складі кафедри фізичного виховання 
[4]. При цьому фахівці загострюють увагу на тому, 
що одним із основних моментів під час організа-
ції занять груп за видами спорту за вільним вибо-
ром студентів є визначення самих видів спорту, за 
якими можуть бути організовані заняття [4].

З огляду на те що побудова занять за вибором 
студентів сприяє підвищенню мотивації відвід-
ування занять та усвідомленому вибору активного 
способу життя, на нашу думку, існує необхідність 
попереднього вивчення уподобань студентів шля-
хом анкетування; просвіти й популяризація тих 
видів рухової активності, розвиток у яких май-
бутніх інженерів-педагогів може повною мірою 
забезпечуватися у ЗВО завдяки матеріальній базі, 
фахівцям тощо, а також таких, що мають профе-
сійне значення для студентів. Так, зайняття волей-
болом, для якого характерними є різноманітні за 
координацією рухи, біг, стрибки, необхідними є 
швидка реакція, гострота зору, точність, психічна 
стійкість, що мають професійно-прикладне зна-
чення, забезпечує сформованість, зокрема, й про-
фесійних характеристик інженера-педагога.

Висновки. Отже, виявлені актуальні напрями 
формування здоров’язбережувальної компе-
тентності студентів – майбутніх інженерів-педа-
гогів, закладені в змісті професійної підготовки й 
передбачені організацією навчальної, виховної, 
позааудиторної, самостійної, практичної та нау-
ково-дослідної діяльності студентів. Схарактери-
зовано можливості вдосконалення окремих із них 
(навчальної, виховної, позааудиторної й самостій-
ної роботи).

Подальшого дослідження потребує проблема 
організації практичної та науково-дослідної діяль-
ності студентів, спрямованої на формування 
здоров’язбережувальної компетентності студен-
тів вищого інженерно-педагогічного навчального 
закладу, розроблення їх методичного забезпе-
чення.
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТРАНТІВ
WAYS OF USE OF MODERN TECHNOLOGIES 
IN FORMATION OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF MASTERS

У статті висвітлюється проблема викорис-
тання сучасних технологій формування твор-
чої самореалізації магістранта музичного 
мистецтва під час дириґентсько-хорового 
навчання. Наголошено на необхідності пошуку 
нових способів удосконалення фахової підго-
товки магістрантів музичного мистецтва, 
умов реалізації індивідуальних освітніх траєк-
торій, що дають змогу кожному магістран-
тові розвивати творчу індивідуальність. 
Стратегія розвитку повинна враховувати 
специфіку професійної діяльності й резуль-
тати освітньої програми магістрантів. Роз-
криваються головні завдання дириґентсько-
хорового розвитку студентів. Ця практика 
передбачає спільні дії «викладач-магістрант» 
через виявлення, постановку та вирішення 
завдань професійного розвитку. Магістрант 
музичного мистецтва розуміється як голо-
вна дійова фігура процесу його фахового 
розвитку. Виявлені найважливіші якості магі-
стра музичного мистецтва, що сприяють 
успішному дириґентсько-хоровому навчанню. 
Розглянуто сутність поняття «технології», 
розуміння значення педагогічних технологій 
у формуванні творчої самореалізації студен-
тів. Визначено структуру формування твор-
чої самореалізації магістрантів музичного 
мистецтва, яка складається з компонентів: 
пізнавально-мотиваційного, гностично-цільо-
вого, комунікативно-конструктивного, тех-
нічно-проектного, творчо-орієнтованого. 
Окрім таких традиційних форм навчальної 
діяльності магістрантів музичного мисте-
цтва, як індивідуальна, групова, фронтальна, 
колективна, у педагогічній практиці викорис-
товуються також мішані форми організації 
фахового навчання: кооперативно-групова та 
диференційовано-групова. Підкреслюється 
важливість застосування в цьому процесі 
нових інноваційних методів навчання магі-
странтів музичного мистецтва, проблем-
них методів навчання, евристичних методів, 
методів колективного музикування, ділових 
ігор, методу проектів, мозкового штурму.
Ключові слова: технології формування 
творчої самореалізації, магістрант музич-
ного мистецтва.

The article deals with the problem of the use 
of modern technologies for the formation 
of creative self-realization of the master of 
music art during conducting-choral training. 
The necessity of finding new ways of improv-
ing the professional training of masters of 
music art, the conditions for the implemen-
tation of individual educational trajectories 
that allow for each master student to develop 
creative individuality. Development strategy 
should take into account the specifics of 
professional activity and the results of the 
educational program of graduate students. 
The main tasks of conducting-choral devel-
opment of students are revealed. This prac-
tice involves joint actions of “teacher-mas-
ters” through the identification, formulation 
and solution of professional development 
tasks. Master of music art is understood 
as the main protagonist in the process of 
his professional development. Discovered 
the most important qualities of the master 
of music, which contribute to successful 
conducting-choral learning. The essence of 
the concept of “technology” is considered, 
and the understanding of the importance of 
pedagogical technologies in the formation of 
creative self-realization of students is consid-
ered. The structure of formation of creative 
self-realization of master students of musi-
cal art, which consists of four components: 
cognitive-motivational, gnostic-purposeful, 
communicative-constructive, technical-proj-
ect, creative-oriented. In addition to such 
traditional forms of educational activities of 
undergraduates of musical art as individual, 
group, frontal, collective, pedagogical prac-
tice also uses mixed forms of organization of 
professional studies: cooperatively grouped 
and differentiated group. It is considered the 
importance of applying in this process new 
innovative methods of training masters of 
musical art, problem learning methods, heu-
ristic methods, methods of collective music, 
business games, project method, brain-
storming method.
Key words: technologies of formation of cre-
ative self-realization, master of music art.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Одним із напрямів вирішення стратегічних завдань 
реформування вищої освіти України є вдоско-
налення процесу фахової підготовки магістран-
тів музичного мистецтва. У руслі нової освітньої 
стратегії одним із важливих визнається завдання 
щодо створення умов для творчої самореалізації 
особистості. Це зумовлено тією обставиною, що 
сучасна молодь прагне здобути у ВНЗ таку освіту, 
завдяки якій стати конкурентоспроможним фахів-
цем, здатним до самовиявлення в музично-педа-
гогічній діяльності. У свою чергу, майстерність 
учителя музичного мистецтва як синтез фахових 
знань і вмінь проявляється через музичну твор-

чість і втілюється в ній. Формування творчої само-
реалізації магістрантів музичного мистецтва – 
один зі шляхів удосконалення їхньої підготовки як 
висококваліфікованих фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну основу дослідження становлять роз-
роблені концепції самореалізації особистості 
К. Хорні, Г. Олпорта, концепції самоактуалізації 
особистості А. Маслоу, теорії «Я» К. Роджерса, 
самореалізації особистості як мотиву життє-
діяльності М. Гінзбурга, С. Рубінштейна тощо. 
Важливим моментом у роботах Л. Анциферової, 
Л. Божович, В. Давидова, О. Леонтьєва, Г. Костюк, 
О. Ткаченко та інших дослідників постає розуміння 
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особистості з її творчою продуктивною діяльністю. 
До уваги взято дослідження щодо розвитку профе-
сійної індивідуальності вчителя, педагогічної твор-
чості таких дослідників, як Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
О. Бодальов, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, 
І. Зязюн, О. Пєхота, С. Сисоєва, В. Сластьонін та 
інші. Розглядаючи питання щодо творчої самореа-
лізації майбутніх учителів мистецьких дисциплін, 
дослідники: Л. Масол, О. Музальова, О. Олексюк, 
Г. Падалка, В. Ражніков, О. Рудницька, О. Теплова, 
Г. Хусаїнова, О. Щолокова та інші – спрямували 
свої зусилля на пошук шляхів активізації студентів 
у навчанні, розроблення організаційно-методич-
них засобів, які б сприяли реалізації творчих мож-
ливостей студентів.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У роботі розглядається процес 
формування творчої самореалізації магістрантів 
музичного мистецтва в дириґентсько-хоровому 
навчанні засобами сучасних технологій.

Метою статті є визначення шляхів викорис-
тання сучасних технологій формування творчої 
самореалізації магістрантів музичного мистецтва 
в дириґентсько-хоровому навчанні.

Виклад основного матеріалу. Визнання магі-
странта музичного мистецтва головною дійовою 
фігурою процесу його фахового розвитку, спряму-
вання його до самореалізації потребують розро-
блення педагогічних технологій, що сприятимуть 
не лише накопиченню фахових знань і вмінь, а 
й постійному збагаченню творчим досвідом фор-
мування механізму самоорганізації кожного магі-
странта. Розгляд питання щодо використання 
сучасних технологій у фаховій підготовці магі-
странтів музичного мистецтва передбачає аналіз 
поняття «технологія», що в буквальному пере-
кладі виступає як наука про майстерність: «logos» 
(грец.) – поняття, навчання; «techne» (грец.) – мис-
тецтво, майстерність. У словнику В. Даля поняття 
«технологія» тлумачиться як наука техніки щодо 
мистецтва, знань, умінь особистості, що застосо-
вує певні прийоми роботи [1]. 

Спираючись на це, сучасні дослідники ствер-
джують, що рівень професіоналізму вчителя 
музичного мистецтва залежить від рівня знання 
педагогічних технологій. Останнє М. Гриньова 
розуміє як «науково обґрунтовану системну 
модель діяльності вчителя, яка містить опис алго-
ритму його дій з розв’язання певної навчально-
виховної проблеми» [4, с. 16].

Використання сучасних педагогічних техно-
логій у процесі дириґентсько-хорового навчання 
магістрантів музичного мистецтва уможливлює 
залучення їхніх можливих резервів для забез-
печення умов творчої самореалізації. Це вклю-
чає застосування нових інноваційних методів 
навчання магістрантів музичного мистецтва, які 
забезпечують набуття ними вмінь творчо саморе-

алізовуватися в дириґентсько-хоровому навчанні, 
сприяють розвитку їхніх індивідуальних музично-
творчих здібностей. Це передбачає використання 
проблемних методів навчання, евристичних мето-
дів, методів колективного музикування, ділових 
ігор, методу проектів, мозкового штурму, що сприя-
тиме активізації творчих умінь магістрантів музич-
ного мистецтва, їхнього дивергентного мислення 
під час навчальної роботи над музичним твором. 
Формуванню творчої самореалізації магістрантів 
музичного мистецтва сприяє також упровадження 
відкритих методів навчання, що передбачають 
дискусії, оригінальні експерименти, творчі проекти 
тощо. Магістри музичного мистецтва мають усві-
домлювати те, що творча атмосфера на уроках 
музичного мистецтва певною мірою забезпечу-
ється інструктивним стилем спілкування вчителя 
музичного мистецтва з учнями. У цьому процесі 
вчитель музичного мистецтва має здійснювати 
демонстрацію художнього виконання музичного 
твору, залучати учнів до творчого самовиявлення 
під час вокально-хорової роботи з використан-
ням навчальної наочності, евристичних запитань і 
завдань. Особливістю евристичних завдань є від-
сутність у них указівок на ті структурні елементи 
знань, якими школярі можуть скористатися під час 
навчальної роботи на уроках музичного мисте-
цтва.

Розглядаючи обрану нами проблему, ми спи-
ралися на думку Н. Сегеди, яка, розглядаючи 
сутність самореалізації особистості з позиції 
творчості, зазначає, що вона концентрується в її 
професійній індивідуальності та визначається як 
усвідомлена, цілеспрямована об’єктивація інди-
відуального потенціалу, що може розвиватися у 
співтворчості з іншими учасниками навчального 
процесу [6].

Розглядаючи творчу самореалізацію студентів 
під час фахового навчання у вищому навчаль-
ному закладі, Н. Гречаник розуміє це як процес 
постійного духовно-творчого збагачення студен-
тів у результаті індивідуально-творчого самови-
раження в навчальній діяльності. Це передбачає 
вироблення вмотивованої потреби студентів у 
здійсненні майбутньої музично-педагогічної діяль-
ності, актуалізацію набутого досвіду та відчуття 
позитивного [2].

Спонукання студентів до цілеспрямованого 
самовиявлення в дириґентсько-хоровому навчанні, 
до розвитку музично-творчих здібностей потребує 
використання тих навчальних форм, які сприяти-
муть збагаченню та розвитку творчого потенці-
алу магістрантів. Під час дириґентсько-хорового 
навчання використовується індивідуальна форма 
діяльності студентів на заняттях, що як спосіб 
організації роботи включає в себе обов’язкове 
використання диференційованих завдань, спря-
мованих на підвищення індивідуального рівня роз-
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витку студента [3]. Поряд із цим використовується 
фронтальна форма навчання магістрантів музич-
ного мистецтва, коли перед усіма студентами 
поставлена навчальна мета й навчальні завдання, 
що містять необхідний обов’язковий навчальний 
матеріал. Ці завдання за змістом однакові для 
всіх студентів. До того ж залучення студентів до 
колективної музичної діяльності передбачає вико-
ристання колективної форми діяльності студентів, 
коли перед усіма студентами водночас постав-
лена спільна мета щодо художнього висловлення 
музичного твору. Студенти разом опрацьовують 
музичні твори, однак у цьому процесі вони мають 
самостійно використовувати вокальні прийоми, 
налагоджувати ансамблеве звучання в хоро-
вих партіях, використовувати засоби художнього 
висловлення змісту музичного твору. Активно в 
дириґентсько-хоровому навчанні застосовується 
групова форма навчання, що сприяє активіза-
ції навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
орієнтує їх на прояв більшої самостійності в піз-
навальній діяльності. Викладач ділить студентів 
на групи, надає кожній групі додаткову допомогу, 
яка включає складання плану самостійної роботи 
групи щодо виконання поставленого навчального 
завдання, вказівку на спосіб розв’язання, розподіл 
функцій учасників групи тощо.

Зазначимо, що, окрім традиційних, у дири-
ґентсько-хоровому навчанні магістрів музичного 
мистецтва використовують мішані форми орга-
нізації навчання. Залучаючи студентів до розро-
блення навчальної наочності для використання 
у вокально-хоровій роботі з учнями загальноос-
вітньої школи, до опрацювання даних, вилуче-
них із міжнародної мережі Інтернет, навчальної 
роботи з електронними музичними інструментами 
тощо, викладач використовує кооперативну-гру-
пову навчальну діяльність як форму організації 
навчання для невеликої кількості студентів. Ура-
ховуючи різний рівень індивідуального розвитку 
студентів, викладачі під час дириґентсько-хоро-
вого навчання використовують диференційовано-
групову форму, що передбачає розроблення й 
упровадження диференційованих завдань. Зміст 
і структура практичних занять повинні спонукати 
студентів творчо осмислювати теорію, зверта-
тися за додатковою інформацією до підручників, 
навчально-методичних посібників, Інтернет-дже-
рел, фахових періодичних видань, саме тому в 
педагогічній практиці використовується індивіду-
ально-групова форма навчання магістрів музич-
ного мистецтва. Ця форма передбачає розподіл 
студентів на малі групи та розподіл навчальної 
роботи між членами групи. Використання цієї 
форми навчання сприяє творчому самовиявленню 
кожного магістра, набуттю комунікативних умінь, 
поповненню знань завдяки активній взаємодії в 
групі [5].

У середовищі взаємодії магістрантів музич-
ного мистецтва з іншими суб’єктами навчального 
процесу сьогодні створюються умови безперерв-
ного інтелектуального саморозвитку. Дослідники 
доводять, що потенціал магістрантів музичного 
мистецтва немає меж, треба тільки допомогти їм 
розкрити в собі джерела музичної творчості. Орга-
нізація дириґентсько-хорового навчання перед-
бачає спонукання студентів до дослідницького 
вивчення навчальної проблеми для виявлення 
ними вмінь зіставляти, порівнювати, шукати і зна-
ходити способи вирішення означеної навчальної 
проблеми. Для підготовки магістрантів музичного 
мистецтва до здійснення в подальшій музично-
педагогічній діяльності з учнями загальноосвітньої 
школи необхідно під час дириґентсько-хорового 
навчання у вищому навчальному закладі спряму-
вати їх до оволодіння моделлю продуктивного піз-
нання. Для цього викладачі залучають студентів до 
розширення шкільного репертуару через активне 
слухання художнього виконання пісень дитячими 
вокально-хоровими колективами, аналізу хорової 
літератури, призначеної для виконання учнями 
шкільного віку, а також аналізу нових дидактико-
методичних засобів, які спрямовані на загально-
музичний розвиток учнів шкільного віку. 

На основі аналізу ми виділили такі основні ком-
поненти творчої самореалізації магістрантів музич-
ного мистецтва, які в подальшому планується 
формувати за допомогою розробленої методики 
формування творчої самореалізації магістрантів 
музичного мистецтва під час дириґентсько-хоро-
вого навчання: пізнавально-мотиваційний, гнос-
тично-цільовий, комунікативно-конструктивний, 
технічно-проектний, творчо-орієнтований.

Поряд із цим нами визначено найважливіші 
якості магістра музичного мистецтва, що сприя-
ють успішному дириґентсько-хоровому навчанню: 
цілеспрямованість у набутті фахових компетенцій, 
мобільність, самоорганізацію під час самостійної 
роботи над музичним твором, здатність до нестан-
дартного рішення; кмітливість у самостійному 
опрацюванні даних, виявлення пошуково-про-
блемного стилю мислення; вироблення власного 
підходу до вирішення проблемних ситуацій; оригі-
нальність у трактовці музичного твору; розвинену 
уяву й творчу фантазію; сміливість у висловленні 
своєї думки; готовність до концертного виступу; 
винахідливість у вирішенні евристичних навчаль-
них завдань.

Висновки. Підготовленість магістрантів музич-
ного мистецтва має виражатися в глибокому розу-
мінні й осмисленні загальнолюдських і мистецьких 
цінностей, умінні самостійно опрацьовувати дані 
з використанням можливостей сучасної інформа-
ційної техніки, застосовувати набуті фахові знання 
під час творчої навчальної діяльності над музич-
ним твором. Використання сучасних технологій 
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у формуванні творчої самореалізації магістран-
тів музичного мистецтва передбачає врахування 
розроблених концептуальних основ щодо творчої 
самореалізації особистості у фаховому навчанні, а 
також застосування певних засобів, методів, форм 
організації дириґентсько-хорового навчання. Вико-
ристання наявних форм організації навчального 
процесу дає змогу надавати якісні освітні послуги.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «Я У СВІТІ»
NATIONAL AND PATRIOTIC UPBRINGING OF THE FOURTH-
GRADESCHOOLCHILDREN BY MEANS OF UKRAINIAN STUDIES 
IN THE PROCESS OF LEARNING THE SUBJECT “I AM IN THE WORLD”

Українська освіта, як і загалом українська 
держава, переживає складні процеси націо-
нально-культурного становлення. За сучас-
них викликів, які стоять перед Україною 
(анексія Криму Росією, військові дії на сході 
України), особливо актуалізується питання 
національно-патріотичного виховання 
юного українця, формування високих грома-
дянських цінностей, виховання зростаючої 
особистості на українознавчих засадах. 
Вважаємо, що українознавство слугує ваго-
мим чинником виховання любові до рідного 
краю, Батьківщини тощо. Цю проблему 
актуалізують базові державні документи 
(Закон України «Про освіту»; Закон України 
«Про позашкільну освіту»; Концепція націо-
нально-патріотичного виховання дітей та 
молоді; Концепція художньо-естетичного 
виховання учнів у загальноосвітніх навчаль-
них закладах; Концепція позашкільної освіти 
й виховання; Національна стратегія розви-
тку освіти в Україні на період до 2021 року 
тощо), у яких, зокрема, наголошується, що 
стрижнем системи виховання учнів є націо-
нальна ідея, патріотизм, що передбачають 
формування любові й готовності до захисту 
Батьківщини, громадянського обов’язку, 
інтересу і прагнення до збереження націо-
нальної історії, культури, традицій і поваги 
до культурних цінностей інших народів. 
Вивчення різних аспектів виховання грома-
дянина-патріота має глибоку традицію, 
від класиків вітчизняної педагогічної думки 
(Г. Ващенко, І. Огієнко, С. Русова, Г. Сково-
рода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та 
ін.) до сучасних учених, які розглядають її в 
загальному контексті виховного процесу, у 
взаємозв’язку між національним і полікуль-
турним феноменами, регіональному вимірі 
та в інших ракурсах (А. Алексюк, О. Безкоро-
вайна, І. Бех, Г. Білавич, О. Будник, Г. Васяно-
вич, О. Вишневський, Т. Завгородня, В. Коно-
ненко, В. Киричок, О. Коберник, Н. Лисенко, 
С. Литвин-Кіндратюк, Г. Лозко, П. Лосюк, О. 
Онопрієнко, Б. Савчук, О. Сухомлинська, Г. 
Тарасенко, К. Чорна та ін.). Виокремлюємо 
творчі напрацювання М. Стельмаховича й 
Р. Скульського [7], які зробили вагомий вне-
сок у вивчення надбань українознавства, 
прикладного аспекту використання наро-
дознавства в навчально-виховному процесі 
української школи, ще на початку 90-х рр. 

ХХ ст. актуалізували проблему доцільності 
українознавчої освітньої політики. Проте 
порушену в назві статті проблему вчені гли-
боко не вивчали.
Ключові слова: національно-патріотичне 
виховання, школярі четвертого класу, украї-
нознавство, «Я у світі».

It is revealed that the subject “I am in the world” 
being an importantcomponent of the general 
elementary education content, is an effective tool 
and form of formation of the national and patriotic 
upbringing of the junior pupil. It is these lessons 
that give the opportunity to provide students with 
interesting textbooks about their native land, 
Ukraine, famous Ukrainians, history, and appeal 
to people; s and spiritual heritage. The method of 
national and patriotic upbringing of junior pupils by 
means of Ukrainian studies is described, which 
reflects the purpose, tasks, and separatepeda-
gogical conditions, methods of patriotic education 
and expected results of this process. Among the 
pedagogical conditions is the stimulation of inter-
est in the history of the Ukrainian people, native 
land, expansion of knowledge about prominent 
Ukrainians, involvement of junior pupils in devel-
opment of projects based on the Ukrainian stud-
ies, preparation of future teachers for similar work 
in school, etc. It is emphasized that the upbringing 
of the patriot of Ukraine has a national character, 
that is, it is based on ethno-national traditions of 
the Ukrainian people. The national consciousness 
is the core of national and patriotic upbringing – 
awareness of its national identity and the national 
past, which is an attribute ofevery nation. Based 
on the results of the questioning of junior school-
children andstudents – future teachers, the follow-
ing characteristics of this quality have beeniden-
tified, such as: love for Ukraine and for historical 
past of the Ukrainian people; faith in its spiritual 
strength and purpose; the will and responsibil-
ity forbringing the Ukrainian people to a place of 
honor in a civilized world; the abilityto understand 
and comprehend its history, culture, art, values, 
moral, customs,rituals, as well as the symbolism 
of its nation and native land; readiness to serve-
consciously the interests of Ukraine and take 
responsibility for its fate.
Key words: national and patriotic upbringing, 
fourth-grade schoolchildren, ukrainian studies, “І 
am in the world”.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Українська освіта, як і загалом українська держава, 
переживає складні процеси національно-культурного 
становлення. За сучасних викликів, які стоять перед 
Україною (анексія Криму Росією, військові дії на сході 
України), особливо актуалізується питання націо-
нально-патріотичного виховання юного українця, фор-
мування високих громадянських цінностей, виховання 
зростаючої особистості на українознавчих засадах.

Мета статті – теоретично обґрунтувати педаго-
гічні засади здійснення національно-патріотичного 
виховання учнів 4 класу засобами українознав-
ства в процесі вивчення предмета «Я у світі».

У процесі роботи використано методи: теоре-
тичні – вивчення, аналіз, порівняння, системати-
зація, класифікація й узагальнення теоритичних 
даних, представлених у педагогічній, психологічній 
і методичній літературі; аналіз сучасних наукових 
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досліджень і законодавчо-нормативної бази наці-
онального виховання, а також навчальної літе-
ратури для учнів 4 класу, підручників «Я у світі», 
навчальних програм; контент-аналізу навчально-
методичного забезпечення курсу «Я у світі» для 
4 класу тощо; емпіричні – педагогічне спостере-
ження, аналіз навчально-методичної документа-
ції, програм з навчання, бесіди, анкетування учнів 
початкових класів і студентів – майбутніх учите-
лів початкових класів, опрацювання результатів, 
вивчення передового педагогічного досвіду вчите-
лів; статистичні – методи математичної статистики 
й обробки одержаних даних з метою якісної інтер-
претації результатів дослідження. 

Виклад основного матеріалу. За сучасних 
умов розвитку української державності, створення 
нової української школи, утвердження курсу на 
європейськість вітчизняної освіти, глобалізаційних 
процесів одним із головних освітніх завдань є вихо-
вання національно-патріотичної особистості, учня 
як патріота й майбутнього громадянина України.

Важливим складником цього освітнього процесу 
є відомості про звичаї, традиції, побут, вірування 
та світогляд українського народу, інформація про 
відомих суспільно-політичних, культурно-освітніх 
діячів, письменників, науковців, державотворців, 
героїчних постатей України. Таке культурологічне 
наповнення змісту навчально-виховного процесу 
сприяє формуванню українознавчого світогляду 
особистості молодшого школяра [1; 2]. 

Отже, необхідно формувати систему уяв-
лень про українців як народ, що має свою істо-
рію, сучасне та майбутнє, власну багату культуру, 
народні звичаї та обряди. Такий культурологічний 
підхід до навчання молодших школярів можна 
реалізовувати в процесі вивчення предмета «Я у 
світі». Навчальний предмет «Я у світі» реалізує 
освітню галузь «Суспільствознавство» Держав-
ного стандарту початкової загальної освіти і спря-
мовується на соціалізацію особистості молодшого 
школяра, зокрема його громадянське й патріо-
тичне виховання. У Пояснювальній записці до 
навчальної програми «Я у світі» (3–4 класи) зазна-
чається: «Метою предмета є формування здат-
ності дитини на саморозвиток відповідно до своїх 
здібностей, інтересів і потреб; виховання молод-
шого школяра як громадянина України – вільної, 
демократичної, освіченої людини, здатної до неза-
лежних моральних дій; формування навчальних 
вмінь і навичок та потреби в навчанні, а також 
здатності до практичного і творчого використання 
набутих знань; сприяння збагаченню духовного 
світу та моральної культури дитини, становленню 
її світогляду» [8]. 

Предмет «Я у світі» за навчальним планом 
реалізується в 3–4 класах та охоплює такі теми: 
«Я – Людина», «Я та інші», «Я – українець», 
«Я –європеєць», що сприяє поетапному усвідом-

ленню учнями єдності компонентів  «Я − сім’я − 
школа − рідний край − Україна – світ»; розкриває 
взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; 
передбачає активні контакти дітей із природним і 
соціальним оточенням, накопичення досвіду осо-
бистісного ставлення до системи цінностей демо-
кратичного суспільства [3; 8]. На нашу думку, зміст 
цієї навчальної програми підкреслює важливість 
набуття молодшим школярем життєвих компе-
тентностей, необхідних для життя в соціумі та 
швидкозмінному світі, спрямовує на особистісно 
орієнтований і діяльнісний підходи до навчання, 
сприяє формуванню в молодших школярів соці-
альної, громадянської, загальнокультурної, інфор-
маційно-комунікативної компетентностей, уміння 
вчитися тощо. Однак національно-патріотичний 
чинник тут прописаний недостатньо повно. 

До такого висновку спонукають результати кон-
тент-аналізу чинних підручників з курсу «Я у світі» 
для 4 класу. Так, проаналізувавши підручник для 
4 класу (автор Н. Бібік) [3], ми виокремили незна-
чну кількість тем, які спрямовані на формування 
національно-патріотичної особистості на засадах 
українознавства (див. таблицю 1). 

Таблиця 1
Теми українознавчого змісту в підручнику  

«Я у світі» для 4 класу (автор Н. Бабік)
Тема Розділ

«Великі досягнення малих 
українців» «Людина»

«Вчимося любити свою 
Батьківщину», «Символіка. 
Що це таке?», «Державні 
символи України», «Укра-
їнська мова – державна 

мова України», «Культурна 
спадщина народу», «Свята 

нашої держави»

«Людина в суспільстві»

«Україна і світ», «Українці, 
які вдосконалили світ»,  

«За що шанують українців», 
«У кожному куточку світу 

свої традиції і звичаї»

«Людина і світ»

З-поміж 30 тем, уміщених у підручнику, ми вио-
кремили одинадцять, які мають українознавчий 
зміст. Це становить 37% від загальної кількості 
тем. На нашу думку, цього недостатньо. Як видно 
з таблиці 1, найбільше таких текстів (шість) умі-
щено в розділі «Людина і суспільство» та розділі 
«Людина і світ» (чотири тексти). Наприклад, у про-
цесі вивчення теми «У кожному куточку світу свої 
традиції і звичаї» з-поміж розповідей про святку-
вання новорічних і різдвяних свят у різних народів 
уміщено текст «Маєток святого Миколая», який 
розташовано в с. Пістинь поблизу Косова. 

На основі аналізу науково-методичної літера-
тури та практичного досвіду визначаємо такі осно-
вні шляхи реалізації культурологічного ком-
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понента викладання дисципліни «Я у світі» й 
виховання національно-патріотичної особис-
тості: 1) добір і використання системи тематично 
об’єднаних українознавчих текстів різних жанрів 
і стилів мовлення; 2) використання краєзнавчих, 
народознавчих матеріалів та усної народної твор-
чості; 3) відбір етнолексем та укладання словників 
етнокультурознавчої лексики; 4) добір і застосу-
вання відповідних традиційних і новітніх технологій 
навчання з метою практичного освоєння культур-
них цінностей, певних видів діяльності й пове-
дінки, національно-культурного компонента через 
мову; тощо. Зупинимося на одну із засобів – добір 
тематичних текстів у процесі доповнення розділу 
«Людина і світ». Пропонуємо під час вивчення 
теми «За що шанують українців» (це може бути 
будь-яка інша тема) зупинитися на такому аспекті, 
як ознайомлення четвертокласників із життєпи-
сами відомих українців. Цей навчальний проект 
«Відомі українці» може стати ключовим упродовж 
усього часу вивчення предмета «Я у світі». Такий 
досвід поширений у багатьох школах України. Він 
описаний у численних публікаціях (наприклад, 
Г. Білавич [1] та ін.), отже, може бути застосований 
у будь-якому навчальному закладі. Наприклад, 
у 4 класі можна запропонувати учням створити 
твори-мініатюри у формі лінгвокультурологічного 
опису-замальовки чи проекту («Берегиня мого 
роду», «Історія мого міста/села», «Київ – серце 
України», «Герої Революції гідності», «Україна – це 
Європа», «Славні сини моєї землі», «Знані пись-
менники (композитори, учені, музиканти, худож-
ники, історичні постаті тощо) мого краю» тощо).

Оскільки в орієнтовній тематиці творів для 
зовнішнього незалежного оцінювання переважа-
ють теми, які стимулюють учнів замислюватися 
над сферою відношень «Я як особистість» (напри-
клад, «Напишіть роздум-пояснення: а) у чому 
полягає велич людини; б) як ви розумієте поняття 
«людина із сонячним серцем»; в) хто в Україні 
гідний називатися патріотом; г) як ви розумієте 
висловлювання Володимира Черняка «Я – людина, 
і це мене багато до чого зобов’язує»; напишіть 
твір-роздум на тему «У чому цінність людського 
життя?») [4, с. 21]), дуже важливою для міжпред-
метного осмислення на уроках української мови, 
а також із предмета «Я у світі» є тематика «Відомі 
українці», оскільки учні, отримуючи й аналізуючи 
таку інформацію, матимуть змогу, по-перше, залу-
чати її як аргументи у власних творах-роздумах, а 
по-друге, що найважливіше, замислюватимуться 
над споконвічними цінностями свого народу, 
зіставлятимуть своє світобачення з його світогля-
дом, формуватимуться як громадяни-патріоти.  

Матеріал про відомих українців активно долу-
чається як дидактичний у процесі формування 
національно-мовної особистості молодшого шко-
ляра на уроках української мови та літературного 

читання. Наприклад, у 4 класі дітям презентуються 
три історичні періоди, які представляють видатні 
постаті тієї чи іншої доби:

1. Люди княжої Руси – України.
Ці люди характеризуються красивою зовніш-

ністю, високим зростом, світлим волоссям, блакит-
ними очима, довгим обличчям із прямим тонким 
носом, розвинутим підборіддям. Розумова харак-
теристика: витривалість, правдолюбство, сила 
волі, пильність, любов до порядку, впевненість у 
собі, розсудливість. Людина цього періоду не тер-
пить в інших розхлябаності, пліткарства, нестри-
маності в поведінці, галасу; не вміє прощати, не 
любить сама каятися. Така особистість нешвидко 
знаходить собі друзів, заприязнюється далеко не 
з кожним. Дуже вибаглива до товариства, до свого 
оточення, а тому часто надає перевагу самотності. 
Понад усе цінує власну свободу, але більше від-
дана громадській ідеї, ніж своїй родині.

2. Люди України козацької.
Це люди огрядні, високі, міцно збудовані, сильні 

фізично. Вони веселі, співучі. Люблять свій край, 
свою садибу, свою хату. Чесні, горді, сміливі, але 
дуже вразливі, добродушні. Природжені вояки, 
але воюють і повстають у крайніх випадках. Цей 
тип більше відзначається почуттєвістю, яка не 
спрямована на перетворення світу, тому що люди 
цього періоду ставлять для себе почуття перед 
пізнанням і волею. За наявності добрих провідни-
ків ці люди можуть досягти великих успіхів у побу-
дові держави.

3. Українці ХІХ–ХХ століть.
Люди переважно середнього зросту, з темним 

волоссям, довгим обличчям, вузьким прямим 
носом, сірими або синіми очима. За характером – 
найбільш творчі натури, закохані в життя, в мис-
тецтво, романтики, революціонери, змовники, 
ідеалісти. Серед них багато винахідників, тала-
новитих, пристрасних, обдарованих натур. Їм 
притаманне творче горіння, певна нематеріальна 
духовна енергія, яка формує суспільство. Таку 
силу мають одержимі непересічні особистості. 
Вони люблять усе вишукане – яскраві барви, 
рельєфні форми. Це добрі проповідники, красно-
мовні оратори [6]. 

Матеріали для сфери відношень «Я і Батьків-
щина» допомагатимуть учням зрозуміти, наскільки 
важливим для майбутнього є історичне минуле 
України, як вплинули на розвиток нашої держави 
історичні постаті. Завданням цієї сфери відно-
шень є формування в четвертокласників патріо-
тичних почуттів. 

Ми переконані: за допомогою таких дидактич-
них матеріалів і моделі виховання українознавчого 
світогляду особистості можна формувати украї-
номовну особистість із певними принципами та 
переконаннями, зі своїми цілями й поглядами на 
майбутнє життя, людину-патріота. 
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Показовим є анкетування учнів двох шкіл Івано-
Франківська. В одній школі навчання відбувалося 
за традиційною методикою (умовна назва «перша 
школа»). В іншій – упроваджується модель націо-
нально-патріотичного виховання на засадах украї-
нознавства. Учням обох шкіл було запропоновано 
відповісти на запитання: 1. Що я ціную в людях? 
2. Які риси українців мені подобаються? 3. Які не 
подобаються? 4. Хто з відомих українців є для мене 
зразком? Чому? 5. Якою особистістю я хочу бути? 
75% учнів першої школи цінують у людях доброту, 
п’ять (12%) – гроші, ще в п’яти учнів (12%) цінності 
відсутні взагалі. Двадцять респондентів (50%) 
відповіли, що позитивні риси характеру україн-
ців – розум, працелюбність, сім (14%) – доброта 
й гостинність, решта (42%) на друге запитання 
не відповіли. На третє запитання більшість рес-
пондентів не подали відповіді (75%), а 10 (25%) 
осіб зазначили, що негативною рисою українців є 
пияцтво. 16 дітей (38%) не вважають за потрібне 
наслідувати відомих українців, 6 учнів (13%) вио-
кремлюють братів Кличків, особливо Віталія, тому 
що він сильний, багатий, «не боїться «Беркуту», 
п’ятеро (12%) беруть за зразок героїв Небесної 
Сотні. І лише троє учнів (6%) зразками особис-
тостей для себе вважають Тараса Шевченка та 
Лесю Українку, аргументуючи тим, що вони багато 
зробили для України (але що саме, діти не зазна-
чають). Відповідь на п’яте запитання також дали 
не всі опитувані. Десятеро (25%) не відповіли, 
15 (38%) хочуть бути розумними, веселими, пра-
цьовитими, кмітливими, п’ятеро школярів (12%) 
хочуть бути заможними, а риси характеру їх уза-
галі не цікавлять, четверо (8%) – заощадливими, 
лише одна учениця (2%) мріє бути мудрою.

Отже, бачимо, що учні 4 класу Івано-франків-
ської школи, які працюють за традиційною сис-
темою, без залучення на уроках українознавчого 
матеріалу, інформації культурологічного змісту з 
інших предметів, менше знають про відомих укра-
їнців, у їхній уяві поки що не сформоване бажання 
стати кращим, бути на когось подібним, узяти відо-
мого пращура за зразок. 

Інша ситуація в учнів 4 класу Католицької 
школи святого Василія Великого м. Івано-Фран-
ківська. Учитель-методист Світлана Левицька 
активно впроваджує в навчальний процес укра-
їнознавчий матеріал, зокрема, й засобами зміс-
тової лінії «Відомі українці». В анкетуванні взяли 
участь 19 школярів класу «Надія». Десять осіб 
(51%) цінують у людях християнські цінності, пра-
цьовитість, розум, вірність, дружелюбність, 12% 
респондентів кращими рисами людського харак-
теру вважають вихованість, 13% – освіченість, 
25% – бажання вдосконалювати себе. Сімнадцять 
учнів 4 класу (92%) на запитання про найкращі 
позитивні риси українців однозначно відповіли: 
волелюбність, героїзм, працьовитість, гостинність. 

Троє учнів на це запитання не дали відповіді. 
Також ми з’ясували, які риси українців, на думку 
молодших школярів, є негативними. Не подоба-
ються 72% четвертокласників такі риси україн-
ського характеру, як зрадництво, заздрість. 24% 
зауважили, що негативними рисами характеру 
українців є «донощицтво» та низький культурний 
рівень, троє школярів (10%) сказали, що українці 
не мають негативних рис характеру. Зразком 70% 
респондентів є герої Євромайдану, Революції Гід-
ності, Небесної Сотні, АТО. Десять учнів (30%) 
беруть за зразок Івана Мазепу, Степана Бандеру, 
Богдана Хмельницького, козаків, січових стрільців, 
героїв УПА, адже вони «були борцями за незалеж-
ність, воювали за Україну». Для п’ятьох учнів (13%) 
зразком є Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Іван 
Франко, митрополит Андрей Шептицький, оскільки 
Кобзар був пророком, генієм України, М. Лисенко, 
Іван Франко – «визначними представниками укра-
їнської культури», «були розумними, освіченими, 
грамотними», а митрополита Андрея Шептиць-
кого діти зарахували до «духовного лідера укра-
їнського народу». Двоє учнів (4%) назвали взірцем 
Віталія Кличка, оскільки він мужній, відважний, 
«протистояв Януковичеві», «не боявся «беркутів», 
«сильний боксер». 35% хлопчиків зазначили, що 
хочуть бути подібними на захисників Донецького 
аеропорту, героїв АТО, бо вони «захищали рідну 
землю до кінця», «не здалися ворогові», «пішли на 
смерть заради України», «протистояли російській 
агресії». Усі опитані відповіли, що хочуть бути 
мужніми, патріотами, а також гостинними, пра-
целюбними, освіченими, добрими християнами. 
П’ятеро (12%) додали, що хочуть бути ввічливими 
та креативними. Десять учнів (30%) зазначили, що 
хочуть бути вірними своїй Батьківщині. 

Отже, у четвертокласників Католицької школи 
святого Василія Великого сформоване уявлення 
про відомих українців, вони мріють бути схожими 
на них. Українознавчий підхід до опрацювання 
теми «Відомі українці», що базувався на інтегра-
тивній основі, учитель реалізовував на уроках роз-
витку зв’язного мовлення, риторики, «Я у світі», 
літературного читання за допомогою моделі укра-
їнознавчого світогляду й текстів українознавчого 
наповнення з усіх сфер відношень соціокультурної 
змістової лінії. 

Отже, цікавим було дізнатися, чи готові майбутні 
вчителі початкових класів до формування націо-
нально-мовної особистості молодшого школяра, 
наскільки сучасні студенти обізнані зі святинями 
України. З книги Т. Пістун «Свою Україну любіть...» 
[5] дібрано інформацію, яка рекомендована для 
ознайомлення, і запропоновано такі запитання: 
1. Яка площа України? (603,7 тис. кв. км). 2. Яка 
найбільша гірська система в Україні? (Карпати). 
3. Яка найвища гора в нашій країні? (Говерла). 
4. Коли вперше з’явилася назва «Україна»?  
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(Наприкінці ХІІ ст., 1187 рік). 5. У якому документі 
вперше з’явилася назва «Україна»? (Іпатіївський 
літопис). 6. Ким, де й коли була створена перша 
бібліотека в Україні? (а) Ярославом Мудрим, б) при 
Софійському соборі, в) у 1037 році). 7. Назвати 
перший вищий навчальний заклад України. 
(Києво-Могилянська колегія, з 1701 року – акаде-
мія). Усього в анкетуванні взяло участь 35 студен-
тів-четвертокурсників Педагогічного факультету 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника.

Як засвідчують результати опитування, сучасні 
випускники вишів загалом орієнтуються в питан-
нях з історії України, чому, на нашу думку, вели-
кою мірою сприяє їхня підготовка до зовнішнього 
незалежного оцінювання знань з історії України й 
участь у ньому, а також викладання курсу історії 
України, інших навчальних дисциплін культуроло-
гічного характеру. 

Висновки. Отже, на основі аналізу наукових 
джерел визначено зміст поняття «національно-
патріотичне виховання молодших школярів як 
складний особистісно орієнтований процес, що 
базується на вивченні українознавства, спрямо-
ваний на набуття духовних (зокрема й громад-
сько-патріотичних) якостей, які характеризують 
емоційно-ціннісне ставлення до історико-культур-
ної спадщини українського народу, виявляються 
у знаннях про видатних українців, творчо-діяль-
нісній позиції, любові до малої батьківщини та 
України, повазі до національних ідеалів, держав-
них символів, усвідомленні жертовної допомоги 
тим, хто захищає сьогодні Україну від агресорів, 
тощо. З’ясовано, що курс «Я у світі» – важливий 
компонент загального змісту початкової освіти, 
є ефективним засобом і формою формування 
національно-патріотичного виховання молодшого 
школяра. Саме ці уроки дають можливість надати 
учням цікаві тексти про рідний край, Україну, відо-
мих українців, історію, звернутися до народної та 
духовної спадщини. Вивчати тексти про історію 
України в доступній формі, зокрема, літературні 
твори, корисно й цікаво, бо вона приваблює молод-
ших школярів і різноманітністю тематики, і стилем, 
і художніми манерами, і широким жанровим діапа-
зоном. Такі тематичні твори українознавчого змісту 
дають учням змогу краще й повніше дізнатися про 
історичне минуле рідного краю, звичаєво-обрядові 
традиції, видатних людей рідної землі тощо.

Окреслено методику національно-патріотич-
ного виховання молодших школярів засобами 
українознавства, яка відображає мету, завдання, 
окремі педагогічні умови, методи патріотичного 

виховання та очікувані результати цього процесу. 
З-поміж педагогічних умов – це стимулювання 
інтересу до історії українського народу, рідного 
краю, розширення знань про видатних українців, 
реалізація виховного потенціалу українознавчих 
текстів, залучення молодших школярів до ство-
рення проектів українознавчого змісту, підготовка 
майбутніх учителів до здійснення такої роботи в 
школі тощо. Наголошено, що виховання патріота 
України має національний характер, тобто базу-
ється на етнонаціональних традиціях українського 
народу. Стрижнем національно-патріотичного 
виховання є національна свідомість – усвідом-
лення своєї національної ідентичності та націо-
нального минулого, що є атрибутом кожної нації. 
На основі результатів анкетування молодших шко-
лярів і студентів – майбутніх учителів – виявлено 
такі характеристики цієї якості: любов до України, 
історичного минулого українського народу; віру в 
його духовну силу і призначення; силу волі й від-
повідальність за те, щоб український народ посів 
почесне місце в цивілізованому світі; вміння розу-
міти й осмислювати його історію, культуру, мис-
тецтво, цінності, мораль, звичаї, обряди, а також 
символіку своєї нації та рідного краю; готовність 
свідомо слугувати інтересам України й брати на 
себе відповідальність за її долю. Доволі ефек-
тивною є методика опрацювання змістової лінії 
«Відомі українці» в процесі вивчення курсу «Я у 
світі» в 4 класі.
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА
PROFESSIONAL CULTURE OF THE FUTURE TRAINER-TEACHER

Статтю присвячено актуальній проблемі 
сучасного освітнього процесу – професій-
ній культурі майбутнього фахівця. Роз-
глянуто поняття професійної культури 
майбутнього тренера-викладача й обґрун-
товано його складники. Здійснено теоре-
тичний аналіз філософської та психолого-
педагогічної літератури щодо визначення 
особливостей змісту поняття «профе-
сійна культура». Розглянуто компоненти 
поняття, визначені різними джерелами, 
проаналізовано їх загальні визначення, 
суб’єктивно-орієнтоване визначення. Наве-
дено характеристики та розуміння профе-
сійної культури різними дослідниками цього 
багатогранного поняття. Визначено розу-
міння поняття саме професійної культури 
майбутнього викладача фізичної культури. 
Наведено характеристики саме професій-
ної культури майбутнього фахівця галузі 
спорту. З метою дослідження сформова-
ності професійної культури в майбутніх 
викладачів фізичного виховання і спорту 
розроблено та проведено анкетування 
студентів Харківської державної академії 
фізичної культури. Виявлено показник кіль-
кості опитаних студентів щодо необхід-
ності формування професійної культури 
майбутніх викладачів фізичної культури 
в освітньому процесі й показник кількості 
опитаних студентів щодо рівня сфор-
мованості їхньої особистої професійної 
культури як майбутніх викладачів фізичної 
культури в освітньому процесі. З’ясовано 
особливості, складники поняття професій-
ної культури майбутнього викладача фізич-
ної культури та необхідність формування 
професійної культури в освітньому процесі 
в закладах вищої освіти. Проаналізовано 
отримані дані, виділено не вирішені раніше 
частини загальної проблеми й окреслено 
необхідність подолання суперечностей. 
Зроблено висновки щодо сформованості 
професійної культури майбутніх викладачів 
фізичної культури.

Ключові слова: професійна культура, май-
бутній фахівець, майбутній викладач, май-
бутній тренер, особа тренера-викладача.

The article is devoted to the actual problem of the 
modern educational process – the professional 
culture of the future specialist. The concept of 
professional culture of the future trainer-teacher is 
considered and the components of it are grounded 
in the article. Theoretical analysis of philosophical 
and psycho-pedagogical literature on the definition 
of the features of the content of the concept of pro-
fessional culture was carried out. The discussed 
components of the concept are determined by 
different sources, their general definitions are ana-
lyzed, and the definition is subjectively oriented. 
The characteristics and understanding of pro-
fessional culture by different researchers of this 
multi-faceted concept are given. For the purpose 
of studying the formation of professional culture of 
future teachers of physical education and sports, 
a questionnaire was prepared and conducted by 
students of the Kharkiv State Academy of Physical 
Culture. The indicator of the number of students 
questioned about the necessity of forming the pro-
fessional culture of future teachers of physical cul-
ture in the educational process was revealed. The 
Indicator of the number of questioned students 
regarding the level of formation of their personal 
professional culture as future teachers of physical 
education in the educational process. The pecu-
liarities of the components of the concept of pro-
fessional culture of the future teacher of physical 
culture and the necessity of forming a professional 
culture in the educational process in institutions of 
higher education are revealed. The obtained data 
are analyzed and the previously unsettled parts of 
the general problem have been identified and the 
necessity of submitting contradictions is outlined. 
Conclusions are made regarding the formation of 
the professional culture of future teachers of physi-
cal culture.
Key words: professional culture, future specialist, 
future teacher, future trainer, personality of trainer-
teacher.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку українського суспільства 
встановлює нові вимоги до особистості викла-
дача в цілому й тренера-викладача зокрема, що 
пов’язано з основними глобальними соціаль-
ними, економічними, психолого-педагогічними, 
соціокультурними змінами, що відбуваються в 
нашій країні та світі, а також тенденцією інтеграції 
України в європейський економічний і соціокуль-
турний простір. У педагогічній системі сучасної 
України значно розширилися функції викладача 
фізичної культури, що, у свою чергу, вимагає від 
педагога високої якості професіоналізму, мобіль-
ності, здатності до адаптації та швидкого присто-
сування до нових вимог та умов суспільства, кре-
ативного підходу до виконання своїх насамперед 
професійних обов’язків, високого рівня знань, 
професійних умінь і навичок, творчого мислення. 
Основою професійної підготовки та майбутньої 

педагогічної майстерності майбутніх викладачів у 
галузі спорту, крім іншого, має бути професійна 
культура. Отже, рівень професійної культури, яка 
тісно пов’язана із загальною культурою майбут-
нього фахівця фізичної культури, стає особливо 
цінним і невід’ємним показником кваліфікації та 
професіоналізму. 

Професійна культура загалом є насамперед 
соціальним явищем, що полягає в тому, що вона не 
буває цілком абстрактною, а завжди має конкрет-
ний зміст, оскільки завжди пов’язана з конкретною 
професійною діяльністю людини. Безпосередньо 
професійна культура створюється людьми, які 
зайняті в певних професійних видах діяльності й 
утворюють особливі напіввідокремлені соціуми – 
професійні групи, професійні спільноти, профе-
сійне середовище. Культура особистості проявля-
ється в освоєнні й використанні певного досвіду 
багатьох попередніх поколінь і володінні певними 
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спеціальними знаннями, вміннями, навичками – 
основними складниками будь-якої професії.

Надзвичайно важливим фактором успішної 
професійної діяльності тренера-викладача як 
фахівця в галузі фізичної культури та спорту є 
сформованість його професійної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання професійної культури були предметом 
дослідження науковців протягом багатьох деся-
тиліть. Серед сучасних дослідників зазначену 
проблему вивчали Т. Бабенко, О. Бондаренко, 
М. Вальоса, О. Власюк, О. Гомонюк, А. Горбачова, 
В. Гусак, А. Ковальова, І. Кришень, О. Крупський, 
А. Кухарчук, Т. Лях, Н. Миколаєнко, Л. Никифо-
рова, І. Саратовська, Д. Сичов, Н. Сура, С. Трегуб, 
Л. Фільштейн, А. Широкова, О. Ящук та ін.

Професійна культура є одним із актуальних соці-
окультурних складників становлення майбутнього 
фахівця. Будучи елементом загальної культури, 
професійна культура майбутнього фахівця базу-
ється на загальноприйнятих духовно-моральних 
цінностях, нормах і правилах, соціальних ролях, а 
також шляхах взаємодії фахівця як одиниці певної 
суспільної системи, до якої він належить. Однак 
загальну культуру насамперед відрізняють певні 
норми і стандарти життєдіяльності, загальні для 
людей незалежно від їхнього напряму діяльності.

Професійну культуру завжди характеризу-
ють норми і стандарти, тісно пов’язані з напря-
мом діяльності і специфічної взаємодії, а також із 
фаховою належністю до певної соціально-профе-
сійної групи.

Професійна культура майбутнього викладача 
фізичної культури передусім включає в себе необ-
хідну низку професійних знань, умінь і навичок і 
професійний досвід, який допомагає застосову-
вати найбільш раціональні та зважені прийоми й 
підходи для ефективної діяльності й насамперед її 
результативності. Саме тому деякі вчені розуміють 
під професійною культурою сукупність спеціаль-
них знань і досвіду їх реалізації в окремій профе-
сійній діяльності [2, с. 897].

Проблеми формування професійної куль-
тури педагога, її змісту торкаються такі автори, 
як О. Барабанщиков, Є. Бондаревська, В. Буряк, 
О. Гармаш, В. Гриньова, С. Єлканов, І. Зязюн, 
І. Ісаєв, Т. Іванова, Л. Кондрашова, Л. Нейштадт, 
Д. Ніколенко, Н. Ничкало, В. Паламарчук, В. Радул, 
А. Растригіна, Г. Різз, О. Рудницька, О. Савченко, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін, М. Шкіль та ін.

Останнім часом професійна культура педагога 
розглядається в контексті трьох основних під-
ходів до цього поняття: діяльнісного (культура як 
передумова, мета, спосіб, інструмент педагогічної 
праці), особистісного (культура як концентроване 
вираження особистості педагога), аксіологічного 
(культура як система цінностей-регуляторів педа-
гогічної праці) [1, с. 115].

Разом із тим поза увагою досліджень залиша-
ються проблеми формування професійної куль-
тури майбутніх тренерів-викладачів в освітньому 
процесі закладів вищої освіти.

Але, незважаючи на те що науковці значну 
увагу приділяють питанням формування різних 
видів культури педагога, у педагогічній науці недо-
статньо висвітлена проблема формування про-
фесійної культури майбутнього вчителя музики 
й відсутні роботи, які б висвітлювали це питання 
в контексті всебічної інформатизації всіх сфер 
життя суспільства, у тому числі галузі педагогіки.

Аналіз великої кількості досліджень із цього 
питання свідчить, що цілісної концепції в зазна-
ченому напрямі ще не розроблено, немає також 
наукових праць, які б комплексно висвітлювали 
питання формування готовності до професійного 
спілкування майбутніх викладачів фізичного вихо-
вання і спорту.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незадовільний рівень професійної 
культури майбутніх викладачів фізичної культури, 
невміння розробити й побудувати грамотне спіл-
кування зі своїми учнями, їхніми батьками, спів-
робітниками спортивної секції, школи або клубу є 
актуальною проблемою фахівців у галузі спорту 
й фізичної культури. Саме це питання й постає 
перед студентами в навчальному процесі закладу 
вищої освіти. Проблема пошуку різноманітних 
шляхів підвищення якості формування професій-
ної культури майбутніх викладачів фізичного вихо-
вання і спорту поступово вирішується, але недо-
статньо ефективно. 

Низький рівень володіння викладачем фізич-
ного виховання професійною культурою призво-
дить до зниження спортивних результатів і розчару-
вання вихованців у своєму тренерові-викладачеві, 
занепаду авторитету викладача, непорозумінь 
серед колективу та з батьками вихованців. Визна-
чення й подолання розриву між наявним станом 
і майбутнім потенціальним рівнем сформованості 
професійної культури майбутніх викладачів фізич-
ної культури спонукало нас до проведення цієї 
роботи й аналізу отриманих результатів. Саме це 
й було мотивом дослідження сформованості про-
фесійної культури в майбутніх викладачів фізич-
ного виховання і спорту.

Визначені аспекти зазначеної проблеми окрес-
люють мету статті, яка полягає в з’ясуванні осо-
бливостей змісту поняття професійної культури 
майбутнього викладача фізичної культури та його 
складників.

Основні завдання дослідження: 1. Здійснити 
теоретичний аналіз філософської та психолого-
педагогічної літератури щодо з’ясування особли-
востей змісту поняття «професійна культура» 
майбутнього тренера-викладача та його складни-
ків. 2. Провести анкетування студентів Харківської  
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державної академії фізичної культури для 
з’ясування особливостей складників поняття про-
фесійної культури майбутнього викладача фізич-
ної культури та необхідності формування профе-
сійної культури в освітньому процесі в закладах 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
науково-педагогічному обігу поняття професійної 
культури не обмежується рівнем кваліфікації пра-
цівника. Викладач фізичного виховання і спорту 
не може стати успішним, ігноруючи професійну 
культуру, адже робота кожного фахівця будується 
на взаєминах з іншими людьми: колегами, партне-
рами, командою, учнями. І від того, наскільки ця 
взаємодія грамотна й ефективна, залежить успіх 
справи.

У цьому нерідко проявляється проблема, при-
таманна нашому суспільству, – недостатній рівень 
культури, як професійної, так і загальної, духовної 
й моральної.

Але культура, особливо професійна, не може 
обмежуватися лише рівнем кваліфікації праців-
ника. Фахівець не може бути успішним поза сус-
пільством, оскільки робота кожної людини перед-
бачає взаємодію з іншими людьми – колегами, 
партнерами, споживачами, учнями, клієнтами. Й 
успіх справи безпосередньо залежить від того, 
наскільки саме ця взаємодія зважена, грамотна 
та ефективна. Безумовно, культура фахівця не 
вичерпується його правильним спілкуванням із 
колегами або учнями та підлеглими. Але етика 
співробітництва, повага і взаєморозуміння й навіть 
зовнішній вигляд, манера одягатися й уміння 
поводитися є важливими критеріями, за якими ми 
судимо про загальну професійну культуру людини.

Для професійної культури майбутніх фахівців 
галузі спорту характерні певні морально-вольові 
якості, які є особливими для сфери спорту й осно-
вою професійної етики. Викладач фізичної куль-
тури як суб’єкт професійної діяльності у спорті 
має певну низку ціннісних орієнтирів, що необхідні 
для взаємодії, підтримки й нормального функціо-
нування в професійній сфері передусім з метою 
досягнення високих результатів.

Високий рівень професійної культури май-
бутнього тренера-викладача сприяє створенню 
морально здорової атмосфери в групі, класі, колек-
тиві, яка сприяє результативності навчання і тре-
нування, підтримує позитивний емоційний настрій 
усіх вихованців професійного тренера, запобігає 
виникненню конфліктів і забезпечує їх оптимальне 
та грамотне розв’язання в разі виникнення. Тому 
деякі вчені під професійною культурою розуміють 
розвинене до високого професійного рівня вміння 
використовувати наявні й породжувати нові стере-
отипи спілкування, з огляду на професійну діяль-
ність [5, с. 53].

З метою виявлення сформованості профе-
сійної культури в майбутніх викладачів фізичної 
культури нами розроблено та проведено анке-
тування серед студентів Харківської державної 
академії фізичної культури. Анкетування проводи-
лось серед 40 студентів 4-го курсу. Діагностичним 
інструментарієм анкетування став опитувальник 
«Оцінка професійної культури майбутніх викла-
дачів фізичної культури». Саме цей опитуваль-
ник науково-дослідної роботи відображає рівень 
сформованості професійної культури студентів. 
За їх сукупними результатами нами в ході дослі-
дження оцінюється сформованість професійної 
культури й загальний рівень готовності студентів 
академії фізичної культури до взаємодії в профе-
сійній діяльності. 

Щоб визначати сформованість професійної 
культури студентів, ми запитали в них про профе-
сійну культуру як елемент педагогічної культури, 
а саме про рівень сформованості їхньої особис-
тої професійної культури як майбутніх виклада-
чів фізичної культури. Результати опитування 
наведені в таблиці 1. За даними дослідження, на 
запитання щодо рівня сформованості їхньої осо-
бистої професійної культури як майбутніх викла-
дачів фізичної культури 7,3% опитаних студентів 
відповіли, що вважають свою професійну культуру 
повністю сформованою. Частково сформованою, 
тобто задовільною, вважають 68,3% опитаних сту-
дентів. Також ми встановили, що не змогли визна-
чити рівень сформованості професійної культури 

Таблиця 1 
Загальний рівень готовності студентів Харківської державної академії фізичної культури до 

взаємодії в професійній діяльності
Показник кількості опитаних студентів щодо 

необхідності формування професійної культури 
майбутніх викладачів фізичної культури в освітньому 

процесі, %

Показник кількості опитаних студентів щодо рівня 
сформованості їхньої особистої професійної культури 

як майбутніх викладачів фізичної культури в освітньому 
процесі, %

Відповіді респондентів Загальний показник Відповіді респондентів Загальний показник
Так, уважаю 89 Так, повністю 7,3

Частково 9,3 Частково 68,3
Ні, не вважаю 0,4 Не сформовано 4,1

Важко відповісти 1,3 Важко відповісти 20,3
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20,3% опитаних студентів. Отже, можемо зробити 
висновок щодо недостатньої обізнаності студентів 
про професійну культуру фахівців галузі спорту. 
Не сформованою вважають лише 4,1% студентів, 
що брали участь в опитуванні 

Це свідчить про брак теоретичних знань щодо 
професійної культури та її ролі в професійній 
діяльності, адже першим завданням, що постає 
перед тренером, є професійна взаємодія з вихо-
ванцями.

Також, з огляду на аналіз результатів анкету-
вання, 89% опитаних студентів уважають необ-
хідним формування професійної культури в освіт-
ньому процесі в закладі вищої освіти.

Саме це й було мотивом дослідження сформо-
ваності професійної культури майбутніх виклада-
чів фізичної культури.

Висновки. Отже, за даними дослідження, 
сформованість професійної культури серед сту-
дентів – майбутніх тренерів і викладачів фізичної 
культури – становить близько 69%. 

У результаті проведеного дослідження встанов-
лено таке: 

1. Сформованість професійної культури в май-
бутніх викладачів фізичної культури передбачає 
володіння певними уміннями й навичками, необ-
хідними для спілкування, сукупність знань про 
норми та правила ведення професійної діяльності. 

2. Доходимо висновку щодо недостатнього 
рівня загальної обізнаності про професійну куль-
туру серед студентів. 

3. Середній показник сформованості профе-
сійної культури – 68%. Отже, загальний показник 
сформованості комунікативної культури в майбут-
ніх тренерів сягає середнього рівня. Але потреби 
сучасного суспільства вимагають високого рівня 
сформованості професійної культури майбутніх 
тренерів.

Недостатній рівень професійної культури тре-
нерів-викладачів, невміння налагоджувати вза-
ємини зі своїми вихованцями, їхніми батьками, 
працівниками спортивної школи або клубу є акту-

альною проблемою в Україні та за її межами. 
В Україні проблема пошуку шляхів підвищення 
якості формування професійної культури майбут-
ніх викладачів фізичного виховання і спорту посту-
пово вирішується, але недостатньо ефективно. 
До структури професійної культури особистості 
майбутнього викладача фізичної культури варто 
включити певні якості, такі як здібності, характер, 
темперамент, емоції, воля, мотивація, соціальні 
установки.

У сучасному науково-педагогічному обігу 
поняття професійної культури не обмежується рів-
нем кваліфікації працівника. Викладач фізичного 
виховання і спорту не може стати успішним, ігно-
руючи професійну культуру, адже робота кожного 
фахівця будується на взаєминах з іншими людьми: 
колегами, партнерами, командою, учнями. І від 
того, наскільки ця взаємодія грамотна й ефек-
тивна, залежить успіх справи.
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БОТАНІЧНІ ЕКСКУРСІЇ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
BOTANICAL EXCURSIONS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS

У статті обґрунтовано доцільність засто-
сування ботанічних екскурсій у професій-
ній підготовці майбутніх учителів біології. 
Методиці проведення екскурсій із біології 
присвячено низку праць українських і зарубіж-
них учених, проте вони переважно стосу-
ються закладів загальної середньої освіти. 
У дослідженні проаналізовано навчальні 
плани підготовки студентів спеціальності 
014 «Середня освіта (біологія)» й визначено 
обов’язкові та вибіркові дисципліни ботаніч-
ного спрямування. Мета статті полягала 
у з’ясуванні значення екскурсій у професій-
ній підготовці майбутніх учителів біології в 
закладах вищої освіти. Встановлено, що під 
час вивчення дисциплін ботанічного спря-
мування (ботаніки, дендрології, лікарських 
рослин із основами фітонцидології, великого 
практикуму з ботаніки) доцільно прово-
дити ботанічні екскурсії, які ознайомлюють 
студентів із біологією рослин у природних 
умовах. Також екскурсії широко використову-
ються під час навчальної практики з бота-
ніки. У статті з’ясовано сутність екскурсії, 
її особливості, типи екскурсій і їхні переваги 
в навчанні студентів. Авторки розглядають 
екскурсію як головний метод проведення пев-
ного виду лекційних і практичних занять, що 
називаються «лекція-екскурсія» та «прак-
тичне заняття-екскурсія». Констатовано, 
що екскурсії сприяють розвитку дослідниць-
кої компетентності студентів, стимулю-
ють пізнавальну діяльність майбутніх педа-
гогів. Оскільки у шкільній практиці екскурсія 
є провідною формою організації навчання, 
у статті обґрунтовано необхідність під-
готовки майбутніх учителів біології до про-
ведення ботанічних екскурсій. Розкрито 
доцільність упровадження курсу «Методика 
проведення екскурсій із біології» для майбут-
ніх учителів-біологів. Описано зміст дисци-
пліни та її значення в системі підготовки май-
бутніх учителів біології. Зроблено висновки 
про ефективність використання екскурсій в 
освітньому процесі закладів освіти.
Ключові слова: екскурсії, підготовка вчите-
лів біології, методика проведення екскурсій, 
ботанічна екскурсія.

The article proves the expediency of botani-
cal excursions usage in the training of future 
biology teachers. A great number of works by 
Ukrainian and foreign scientists are devoted 
to the methodology of conducting excursions, 
but they mainly relate to institutions of general 
secondary education. The curriculum for stu-
dents of specialty 014 “Secondary education 
(biology)” is analyzed. Obligatory and selec-
tive disciplines of the botanical direction are 
defined. The purpose of the article was to find 
out the importance of excursions in the training 
of future biology teachers at higher education 
institutions. It has been established that during 
the study of botanical disciplines (botany, den-
drology, medicinal plants with phytoncidology 
basics, a large botanical practice), it is advis-
able to conduct botanical excursions, which 
educate learners on biology of plants in their 
natural conditions. In addition, excursions are 
widely used during the botanical training prac-
tice. The article deals with the essence of the 
excursion, its features, types of excursions and 
their advantages in studying students. Authors 
consider an excursion as the leading method 
of carrying out a certain kind of lecture and 
practical classes, which are called a lecture-
excursion and a practical lesson-excursion. 
It is stated that excursions contribute to the 
development of research competence in stu-
dents; they also stimulate cognitive activity of 
future teachers. The necessity of preparing 
future biology teachers for carrying out botani-
cal excursions is substantiated, because an 
excursion in the school practice is the leading 
form of learning organization. The expediency 
of the course introduction “Methods of con-
ducting excursions on biology” for future biol-
ogy teachers is revealed. The content of the 
discipline, the purpose and its significance in 
the system of training of future teachers of biol-
ogy is described. Conclusions are made on the 
effectiveness of the excursions usage in the 
educational process at educational institutions.
Key words: excursions, training of biology 
teachers, methods of conducting excursions, 
botanical excursions.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У контексті модернізації системи освіти України 
зростають вимоги до підготовки майбутніх педаго-
гів, які навчатимуть нові покоління наших громадян.

У розвитку сучасного суспільства важливу роль 
відіграють природничі науки, тому підготовка вчи-
телів природничих предметів, зокрема біології, є 
актуальною проблемою сьогодення.

Професійну підготовку майбутніх учителів біо-
логії необхідно спрямувати на їхній особистісний 
і професійний саморозвиток, формування критич-
ного мислення, вироблення творчого підходу до 
роботи, ціннісного ставлення до природи. Оскільки 
біологія як наука вивчає живу природу, опанування 

навчального матеріалу передбачає використання 
специфічних форм і методів навчання, серед яких 
особливе значення мають екскурсії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичні основи екскурсійної справи 
розкрито в публікаціях Б. Райкова, К. Ягодовського, 
І. Полянського, Д. Кайгородова, А. Серебров-
ського, І. Ізмайлова, В. Михліна. Методику прове-
дення біологічних екскурсій у закладах загальної 
середньої освіти висвітлено у працях В. Ковтун, 
В. Олійника, Є. Поповської, В. Суряднової та ін.

Професійна підготовка майбутніх учителів 
біології була предметом дослідження багатьох 
учених: Н. Баюрко, О. Біди, Т. Буяло, О. Іванців, 
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С. Люленко, В. Оніпко, О. Сорочинської, А. Степа-
нюк, В. Танської, О. Тімець, Ю. Шапрана. Окремі 
аспекти організації екскурсій у вищій школі роз-
глянуто у розвідках Л. Довгополої, Л. Міронець, 
Л. Нікітченко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте в наукових публіка-
ціях недостатньо розкрита проблема проведення 
екскурсій у підготовці майбутніх учителів біології. 
Актуальними є питання застосування екскурсій 
на заняттях із біологічних дисциплін у закладах 
вищої освіти, розроблення спеціального курсу 
«Методика проведення екскурсій із біології» у під-
готовці майбутніх учителів біології.

Мета статті – з’ясувати значення екскурсій у 
професійній підготовці майбутніх учителів біології 
в закладах вищої освіти.

Завдання дослідження: розкрити сутність 
поняття «екскурсія», визначити особливості бота-
нічних екскурсій, обґрунтувати доцільність їх упро-
вадження в підготовку майбутніх учителів-біологів.

Виклад основного матеріалу. Система про-
фесійної підготовки майбутніх учителів біології 
охоплює лекційні курси, практичні та лабораторні 
заняття, самостійну роботу, виконання індивіду-
альних навчально-дослідних завдань, навчальні 
та педагогічну практики, спецкурси та дисципліни 
за вибором і науково-дослідну роботу студентів.

У навчальному плані підготовки бакалавра зі 
спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)» Рів-
ненського державного гуманітарного університету 
передбачено низку обов’язкових і вибіркових дис-
циплін циклів загальної та професійної підготовки. 
З-поміж цих дисциплін важливе значення мають 
дисципліни ботанічного спрямування: «Ботаніка» 
(1–2 курс, 12 кредитів ЄКТС), «Фізіологія рослин» 
(4 курс, 6,5 кредитів), «Дендрологія» (2 курс, 4 кре-
дити ЄКТС), «Лікарські рослини з основами фітонци-
дології» (2 курс, 3,5 кредитів ЄКТС), «Великий прак-
тикум із ботаніки» (4 курс, 3 кредити ЄКТС). Вивчення 
названих дисциплін не може відбуватися лише в 
умовах лекційно-семінарської форми навчання. 
Обов’язковим є безпосереднє ознайомлення з рос-
линами у природних умовах. Це можна реалізувати 
під час спеціально проведених екскурсій.

Екскурсія – це методично продуманий показ 
визначних місць, природних об’єктів і явищ, в 
основі якого – аналіз екскурсантами побаченого, а 
також уміла розповідь про події, пов’язані з ними.

Термін «екскурсія» ввів до наукового обігу 
1923 р. М. Анциферов, який вбачав сенс екскурсій 
у вихованні в людини здатності бути більш сприй-
нятливою до новизни. Учений стверджував: «Екс-
курсія – це прогулянка, завданням якої є вивчення 
певної теми на конкретному матеріалі, доступному 
спогляданню» [1, c. 12].

Відомий учений-методист В. Герд тлумачив 
зміст поняття «екскурсія» як форму «суспільно-

освітньої роботи, за якої групи осіб (екскурсантів) 
під керівництвом більш досвідченої особи (керів-
ника) ознайомлюються з тілом чи явищем у його 
природному оточенні, вирушаючи для цього до 
об’єкта свого вивчення» [2, с. 26].

Один із перших методистів екскурсійної справи 
професор Б. Райков трактував екскурсію та сут-
ність екскурсійного методу так: «Екскурсією ми 
називаємо вивчення об’єктів за місцем їхнього 
природного розташування (локальний принцип) і 
з урахуванням пересування свого тіла у просторі 
(моторний принцип). Ось ці два принципи, тісно 
між собою пов’язані, складають підґрунтя екскур-
сійного методу» [10, с. 11].

Розглянемо тлумачення терміна «екскурсія» в 
різних словниках.

У «Сучасному тлумачному словнику україн-
ської мови» подано три значення слова «екскур-
сія»: 1) відвідування (зазвичай колективне) музеїв, 
виставок, пам’яток історії та культури тощо задля 
ознайомлення, вивчення і т. п.; 2) впорядкований, у 
супроводі розповіді фахівця, показ чогось; 3) група 
осіб, для якої, власне, був влаштований показ [11].

У Новому словнику іншомовних слів вказано, 
що семантика терміна «екскурсія» складається 
із трьох значень, одне з яких має такий зміст: 
«колективне відвідування визначних місць (істо-
ричних пам’яток, музеїв, виставок) із освітньою, 
науковою, пізнавальною або ін. метою» [8, с. 218].

В «Українському педагогічному словнику» 
зазначено, що «екскурсія (від лат. подорож, похід, 
поїздка) – це пізнавальний вид діяльності, що 
позитивно впливає на активне сприйняття люди-
ною нових знань; колективні подорожі, походи 
до визначних місць, музеїв, промислових підпри-
ємств, сільськогосподарських виробництв, на істо-
ричні об’єкти з науковою, загальноосвітньою, куль-
турно-освітньою метою» [3, с. 111].

Б. Ємельянов констатує, що екскурсія – це нао-
чний процес пізнання людиною навколишнього 
світу на основі заздалегідь підібраних об’єктів, 
котрі знаходяться у природних умовах або роз-
ташовані у приміщеннях підприємств, лаборато-
рій, науково-дослідних інститутів і т. д. Коротко 
сутність екскурсії науковець визначає так: екскур-
сія – сума знань, яку повідомляють групі людей у 
специфічній формі, і певна система дій із їхнього 
передавання [5]. Тобто екскурсія виконує таку ж 
функцію, як і лекція.

Вітчизняні вчені-методисти під керівництвом 
І. Мороза запропонували визначення поняття 
«екскурсія» як форми навчально-виховної роботи 
з класом або групою учнів в умовах природного 
ландшафту, виробництва, музею, виставки, мета 
якої – спостереження й вивчення учнями різ-
номанітних об’єктів і явищ дійсності [6, с. 375]. 
Об’єктами екскурсії можуть слугувати ліси, парки, 
заповідники, заказники, підприємства, музеї.
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Проведений аналіз педагогічної та методичної 
літератури дав змогу виокремити такі ознаки біо-
логічної екскурсії:

– вирішення специфічних навчально-вихов-
них завдань (вивчення флори та фауни, біогеоце-
нозів шляхом спостереження у природі);

– вивчення біологічних об’єктів чи явищ має 
проводитися безпосередньо на природі, на вироб-
ництві, в музеї, на виставці та ін.;

– пізнавальна діяльність студентів відбува-
ється з максимальним використанням наочності, 
спрямована на вивчення конкретних об’єктів і 
явищ у їх природних умовах або спеціально ство-
реній обстановці;

– є можливість для комплексного викорис-
тання методів навчання;

– провідну роль відіграють спостереження та 
самостійна робота;

– вивчення організмів відбувається в єдності 
з довкіллям, що призводить до цілісного сприй-
няття природи, дає змогу зрозуміти її унікальність, 
цінність як кожного об’єкта, так і усієї природи  
загалом;

– виявлення практичної значущості знань;
– процес мислення відбувається, зазвичай, 

від конкретного сприйняття предметів і явищ до 
абстрактних суджень, узагальнень;

– зібрані на екскурсії природні об’єкти вико-
ристовуються на подальших заняттях як дидак-
тичний та ілюстративний матеріал [4].

Отже, екскурсія – це форма навчання, яка 
враховує специфічні особливості біологічних дис-
циплін і вдало доповнює інші види навчальних 
занять.

Особливості екскурсій полягають в органіч-
ному поєднанні у ній показу і розповіді. Викладач 
показує студентам об’єкти та супроводжує показ 
аналізом, поясненнями. Якщо немає об’єктів, що 
розкривають якусь тему, не може бути й екскур-
сії. Показуючи об’єкт, викладач учить екскурсантів 
правильно сприймати побачене, оцінювати явища, 
залучає їх до самостійної роботи.

У процесі навчання біологічних дисциплін орга-
нізовують екскурсії, різноманітні за метою, зміс-
том, методами, місцем проведення, специфічними 
особливостями діяльності студентів.

Одну з найбільш детальних класифікацій екс-
курсій уперше розробив біолог-методист Б. Рай-
ков: 1) за змістом: а) природничо-географічні; 
б) гуманітарні; в) виробничі; 2) за обсягом мате-
ріалу: а) на одну тему; б) на кілька близьких за 
змістом тем; в) комплексні; 3) за завданнями: 
а) дослідницького типу; б) ілюстративного типу; 
4) за логічною побудовою чи структурою: а) аналі-
тичні; б) синтетичні; 5) за тривалістю: а) одноденні; 
б) одноденні з ночівлею; в) багатоденні [10, с. 11].

Серед біологічних екскурсій найбільш поширені 
ботанічні, оскільки на них є більше можливостей 

показати різноманітність видів рослин, їх будову 
та пристосування до умов довкілля.

У методиці навчання біології найбільш поши-
реними є класифікації за дидактичною метою та 
місцем проведення екскурсій. Водночас деякі 
методисти беруть до уваги тематику, характер піз-
навальної діяльності, зв’язок екскурсій з іншими 
формами навчання та інші ознаки.

Більшість учених за основу класифікації екскур-
сій беруть місце проведення і виділяють екскурсії 
в природу, на виробництво, у музеї, на виставки, у 
зоопарк, ботанічний сад. Залежно від місця прове-
дення екскурсії змінюється її зміст і методика про-
ведення: у природі увага студентів звертається на 
структуру і видовий склад біогеоценозів, пристосо-
ваність організмів; на виробництві – на різноманіт-
ність сортів і порід, технологію та техніку, на специ-
фіку діяльності людини в сільському господарстві.

Екскурсії у природу проводять не лише для 
ознайомлення з об’єктами чи явищами і проце-
сами, які в ній відбуваються, а й із метою виявлення 
взаємозв’язків між окремими компонентами при-
роди, з одного боку, між природою і господарською 
та культурною діяльністю населення – з іншого.

Визначення типів екскурсій за місцем їхнього 
проведення цілком правомірне. Вважаємо за 
доцільне виділити такі типи екскурсій: 1) у при-
роду; 2) на виробництво, у наукову установу, на 
сільськогосподарську виставку; 3) у музеї; 4) у 
зоопарк, ботанічний сад (оранжерею, дендрарій).

І. Звєрєв, аналізуючи проблеми методики 
навчання біології, відзначає, що «залежно від 
змісту, дидактичних цілей і місця суттєво зміню-
ється методика екскурсії» [9, с. 232]. Екскурсія 
будь-якого типу може бути проведена або з метою 
вивчення нових знань (лекція), або для конкрети-
зації й узагальнення раніше вивченого матеріалу, 
формування умінь і навичок (практичне заняття).

Найбільше можливостей для проведення екс-
курсій має навчальна практика з ботаніки, яка про-
водиться переважно в літній період і орієнтована 
на поглиблення та розширення ботанічних знань.

Завданням навчальної практики з ботаніки є 
вивчення основних таксономічних груп рослин, 
біологічних, морфологічних та анатомічних осо-
бливостей рослин у зв’язку з різними умовами 
місцезростання. Практика складається із групових 
занять (екскурсій) та індивідуальної самостійної 
роботи (у вигляді камеральної обробки зібраного 
матеріалу, самостійних фенологічних спостере-
жень за змінами в довкіллі) [7].

Екскурсії під час навчальної практики є необ-
хідним компонентом у підготовці вчителя-біолога, 
оскільки студенти мають можливість отримати нао-
чні уявлення про численні природні процеси та їх 
взаємозв’язок у різних природних комплексах, про-
водити спостереження, аналізувати різні явища й 
узагальнювати побачене, робити правильні наукові 
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висновки. У ході екскурсії студенти набувають мето-
дичних умінь підготовки та проведення екскурсій із 
різних розділів шкільного курсу біології.

У Рівненському державному гуманітар-
ному університеті для студентів спеціальності 
014 «Середня освіта (Біологія)» введено вибір-
кову дисципліну «Методика проведення екскурсій 
із біології», під час вивчення якої майбутні учителі 
ознайомлюються з теоретичними основами екс-
курсійної справи (екскурсія як форма організації 
навчання біології, значення екскурсій, класифі-
кація екскурсій, принципи екскурсійної справи, 
структура екскурсій та ін. [4]) і вчаться методично 
правильно проводити біологічні екскурсії, з-поміж 
яких значне місце займають ботанічні.

Висновки. У підготовці майбутніх учителів 
біології важливе місце займає проведення бота-
нічних екскурсій. Лекції-екскурсії та практичні 
заняття-екскурсії дають змогу студентам краще 
зрозуміти навчальний матеріал, усвідомити його 
та запам’ятати. Екскурсії під час навчальної прак-
тики забезпечують практичне використання отри-
маних знань у природних умовах. Для посилення 
методичної підготовки майбутніх учителів біології 
доцільно впровадити в освітній процес закладів 
вищої освіти дисципліну «Методика проведення 
екскурсій із біології».

Перспективами подальших наукових пошуків 
буде обґрунтування ефективності зоологічних екс-
курсій у підготовці студентів-біологів.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
THE RESEARCH RESULTS ON THE STATE OF PREPARATION 
OF FUTURE NAVIGATORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 
IN THE CONDITIONS OF TRADITIONAL TRAINING SYSTEM

Метою статті є оприлюднення результа-
тів дослідження стану підготовки майбутніх 
судноводіїв до професійної діяльності в умо-
вах традиційної системи навчання. Автором 
зазначено, що структуру готовності май-
бутніх судноводіїв до професійної діяльності 
можна представити як сукупність мотива-
ційного, ціннісного, інформаційного, психоло-
гічного й операційного компонентів. З огляду 
на це для з’ясування стану сформованості 
готовності майбутніх судноводіїв до профе-
сійної діяльності можна обрати відповідно 
до її структури потребнісно-мотиваційний, 
ціннісно-орієнтаційний, когнітивний, профе-
сійно-особистісний і практичний критерії. 
Визначення діагностичного апарату дозво-
ляє здійснити дослідження стану підго-
товки майбутніх судноводіїв до професійної 
діяльності в умовах традиційної системи 
навчання. За допомогою показників потреб-
нісно-мотиваційного критерію з’ясовано 
мотиви вибору вищого навчального закладу 
морського спрямування випускниками бака-
лаврського і магістерського рівнів освіти, 
а також мотиви вибору професії судново-
дія – фахівця з навігації й управління мор-
ськими суднами. На констатувальному 
етапі експерименту шляхом анкетування 
також досліджено рівень задоволеності 
майбутніми судноводіями вибором вищого 
навчального закладу. Узагальнення отри-
маних даних дозволило зробити висновок, 
що якістю професійної підготовки за спе-
ціальністю «Річковий та морський тран-
спорт» повністю або частково задоволені 
66% випускників бакалаврату, а також 76% 
магістрантів. У статті досліджено умови, 
за яких відбувається неперервна професійна 
підготовка курсантів і студентів у вищих 
навчальних закладах морського профілю з 
метою пошуку шляхів удосконалення цього 
процесу. Проведено опитування курсантів і 
студентів бакалаврського і магістерського 
рівнів щодо їхніх уявлень про резерви освіт-
нього процесу у контексті підвищення ефек-
тивності професійної підготовки.
Ключові слова: майбутні судноводії, готов-
ність до професійної діяльності, критерії 
і показники сформованості готовності, 

фахівці з навігації й управління морськими 
суднами, неперервна професійна підготовка.

The purpose of the article is to publicize the 
results of the study of the state of training of 
future navigators for professional activities 
under the conditions of the traditional system of 
training. The author states that the structure of 
readiness of future navigators for professional 
activity can be represented as a set of motiva-
tional, valuable, information, psychological and 
operational components. Considering this, in 
order to clarify the state of formation of readiness 
of future navigators to professional activity, it’s 
possible to choose, in accordance with its struc-
ture, need-to-motivational, value-based, cogni-
tive, professional-personal and practical criteria. 
Determining the diagnostic apparatus allows to 
conduct a study of the state of preparation of 
future navigators for professional activities in the 
traditional training system. Using the indicators 
of the need-to-motivational criterion, the motives 
for choosing a higher educational institution of 
the maritime direction by graduates of bachelor’s 
and master’s levels of education, as well as the 
motives for choosing the profession of a naviga-
tor – a specialist in navigation and ship handling, 
were established. At the stage of stating the 
experiment by means of questionnaires the level 
of satisfaction of future navigators with the choice 
of the university was studied. The generalization 
of the data obtained made it possible to conclude 
that 66% of graduates of the bachelor’s degree, 
as well as 76% of graduates of master’s degree, 
were fully or partially satisfied with the quality of 
professional training in the specialty “River and 
sea transport”. The article also explores the con-
ditions in which continuous professional training 
of cadets and students in a marine higher educa-
tion institution takes place in order to find ways to 
improve this process. For this purpose, a survey 
was conducted among undergraduate and grad-
uate students on the reserves of the educational 
process in the context of improving the efficiency 
of professional training.
Key words: future navigators, readiness for pro-
fessional activities, criteria and indicators of pre-
paredness formation, specialists in navigation and 
ship handling, continuous professional training.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Результати аналізу науково-теоретич-
них основ підготовки майбутніх судноводіїв до 
професійної діяльності, визначення сутності та 
характеристики структури та змісту їхньої готов-
ності до професійної діяльності, врахування 
особливостей неперервної підготовки судново-
діїв у морських закладах вищої освіти, особли-
востей професійної діяльності та професійно-
особистісних вимог до майбутніх судноводіїв, 
а також характеристика критеріїв, показників і 

рівнів сформованості готовності майбутніх суд-
новодіїв до професійної діяльності дозволяють 
перейти до моніторингу якості освіти у морських 
закладах вищої освіти, а також визначення стану 
сформованості готовності майбутніх судноводіїв 
до професійної діяльності в умовах традиційної 
системи навчання. Виконання цього завдання є 
важливою передумовою для обґрунтування сис-
теми неперервної професійної підготовки май-
бутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 
закладах.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

45

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема підготовки фахівців водного та мор-
ського транспорту була предметом уваги К. Тка-
ченка [1] (дослідження проблем системи підго-
товки фахівців водного та морського транспорту), 
С. Волошинова [2] (особливості застосування 
системного підходу до алгоритмічної підготовки 
судноводіїв в умовах інформаційно-комунікацій-
ного середовища), Л. Герганова [3] (концептуальні 
засади професійного навчання кваліфікованих 
робітників морського профілю на виробництві), 
О. Дягилевої [4] (особливості підготовки науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закла-
дів морського профілю в контексті розвитку нау-
ково-дослідницького середовища), А. Погодаєвої 
[5] (моніторинг професійної підготовки фахівців 
морського профілю з погляду компетентнісного 
підходу). У працях інших авторів розкривалися 
й інші аспекти проблеми вищої школи морського 
профілю.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак комплексного сучас-
ного дослідження стану сформованості готовності 
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 
в умовах традиційної системи навчання у науковій 
періодиці не виявлено. Потребують ретельного ана-
лізу результати навчання майбутніх фахівців вод-
ного та морського транспорту за критеріями сфор-
мованості готовності до професійної діяльності.

Метою статті є оприлюднення результатів 
дослідження стану підготовки майбутніх судново-
діїв до професійної діяльності в умовах традицій-
ної системи навчання.

Виклад основного матеріалу. Результати 
аналізу науково-педагогічної літератури дозво-
лили з’ясувати, що структуру готовності майбут-
ніх судноводіїв до професійної діяльності можна 
представити як сукупність мотиваційного (профе-
сійних мотивів, інтересів і потреб), ціннісного (про-
фесійно-ціннісних орієнтацій), інформаційного 
(сукупності загальних і спеціальних знань), психо-
логічного (морально-психологічних і професійно 
важливих властивостей) і операційного (фахових 
практичних умінь і навичок) компонентів. З огляду 
на це критеріями сформованості готовності май-
бутніх судноводіїв до професійної діяльності 
можна обрати відповідно до її структури потреб-
нісно-мотиваційний (слугує для діагностики моти-
ваційного компонента), ціннісно-орієнтаційний 
(призначений для діагностики ціннісного компо-
нента), когнітивний (використовується для діагнос-
тики інформаційного компонента), професійно-
особистісний (застосовується для з’ясування 
сформованості психологічного компонента) та 
практичний (слугує для діагностики операційного 
компонента) критерії. Визначення діагностичного 
апарату дозволяє здійснити дослідження стану 
сформованості готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності в умовах традиційної 
системи навчання.

Насамперед потрібно уточнити, що професійну 
підготовку судноводіїв за спеціальністю 271 «Річ-
ковий та морський транспорт» за першим (бака-
лаврським) рівнем вищої освіти за спеціалізацією 
«Навігація і управління морськими суднами» (що 
відповідає спеціалізації «Судноводіння») здій-
снюють у Національному університеті «Одеська 
морська академія» та його філіях (Азовському 
морському інституті та Дунайському інституті), 
Херсонській державній морській академії, Київ-
ському інституті водного транспорту імені геть-
мана Петра Конашевича-Сагайдачного.

У дослідженні не ставилася мета охопити всі 
заклади освіти, які здійснюють професійну підго-
товку майбутніх судноводіїв. Для з’ясування рівня 
сформованості готовності майбутніх судноводіїв 
до професійної діяльності у 2015 р. було органі-
зовано опитування курсантів Національного уні-
верситету «Одеська морська академія» (разом із 
Дунайським інститутом Національного універси-
тету «Одеська морська академія»), Херсонської 
державної морської академії, Київської Державної 
академії водного транспорту Державного універ-
ситету інфраструктури та технологій (Дунайський 
факультет морського та річкового транспорту Дер-
жавного університету інфраструктури та техноло-
гій – структурний підрозділ, створений у 2013 р. на 
базі Київської державної академії водного тран-
спорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагай-
дачного). З урахуванням кількості курсантів (сту-
дентів) денної форми навчання, котрі навчалися на 
випускному курсі під час констатувального етапу 
експерименту, було опитано 228 майбутніх судно-
водіїв. До проведення експериментальних заходів 
було також залучено 35 науково-педагогічних пра-
цівників цих морських закладів вищої освіти щодо 
їх уявлень про якість і зміст підготовки майбутніх 
судноводіїв, розуміння ними сучасних вимог, що 
висуваються міжнародними нормативними актами 
(зокрема Міжнародною конвенцією про підготовку 
і дипломування моряків і несення вахти 1978 р.), 
резервів і можливостей освітнього процесу у ВНЗ 
морського профілю щодо формування готовності 
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, 
відповідності науково-педагогічних працівників 
вимогам до формування у майбутніх фахівців із 
навігації та управління морськими суднами про-
фесійних якостей, ціннісних орієнтацій, установок 
і переконань.

Серед основних завдань цього етапу дослі-
дження було з’ясування рівня сформованості 
готовності майбутніх судноводіїв до професійної 
діяльності, визначення тенденцій цього процесу у 
вітчизняних ВНЗ морського профілю, дослідження 
змісту навчальних планів і робочих програм 
навчальних дисциплін, що їх вивчають курсанти 
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на різних курсах за спеціальністю 271 «Річковий 
та морський транспорт» за спеціалізацією «Судно-
водіння» (нині – «Навігація і управління морськими 
суднами»).

Ще одним завданням констатувального етапу 
експерименту є з’ясування ставлення курсантів 
ВНЗ морського профілю до якості формування у 
них професійних знань, умінь, навичок, ціннісних 
орієнтацій, досвіду та інших компонентів готов-
ності до професійної діяльності, встановлення 
рівня підготовленості науково-педагогічних пра-
цівників до її формування в умовах сучасних сві-
тових процесів глобалізації, якості морської прак-
тики майбутніх судноводіїв і її відповідності меті 
освітньо-професійної програми та нормативним 
документам.

Такий перелік завдань констатувального етапу 
експерименту пов’язаний із необхідністю забезпе-
чити об’єктивне отримання емпіричних даних для 
обґрунтування шляхів удосконалення неперерв-
ної професійної підготовки майбутніх судноводіїв 
у вищих морських навчальних закладах, а також 
розроблення концептуальних засад розроблення 
системи цього процесу.

Необхідно зазначити, що морські заклади вищої 
освіти, обрані для проведення констатувального 
етапу експерименту, за формальними ознаками 
мають необідні можливості для підготовки майбут-
ніх фахівців із навігації та управління морськими 
суднами.

У дослідженні ми виходили з того, що на якість 
підготовки майбутніх судноводіїв суттєво впливає 
рівень мотивації до навчання. Ця мотивація зале-
жить від низки чинників об’єктивного і суб’єктивного 
характеру. Від професійної спрямованості курсан-
тів, їхніх мотивів вибору закладу вищої освіти, 
певної спеціальності залежить їхнє ставлення до 
набуття навчання, а це безпосередньо впливає на 
якість і сформованість готовності до професійної 
діяльності. Нам імпонує думка С. Білявця, який 
вважає, «що якщо мотиваційні чинники не сприя-
ють якості навчання, то слід допомогти курсантам 
їх сформувати» [6, с. 215]. Тому з’ясування рівня 
сформованості мотивів вибору закладу освіти, 
майбутньої професії та спеціальності є надзви-
чайно важливим для покращення якості непе-
рервної професійної підготовки майбутніх судно-
водіїв у вищих морських навчальних закладах, 
обґрунтування концепції формування професійної 
готовності майбутніх бакалаврів судноводіїв у про-
цесі фахової підготовки та розроблення відповід-
ної системи. Результати дослідження дозволяють 
зробити висновок, що випускники бакалаврського 
рівня освіти серед основних мотивів вибору 
вищого навчального закладу морського спряму-
вання обрали такі мотиви, як «підготовка за спеці-
альністю, про яку мріяли», можливість «отримати 
високооплачувану професію з хорошим соці-

альним пакетом і гарантіями», можливість після 
закінчення ВНЗ гарантовано працевлаштуватися. 
Важливими для випускників виявилися мотиви, 
пов’язані з можливістю працювати у зарубіжних 
морських судноплавних компаніях після закін-
чення ВНЗ та відвідати інші країни, з якістю освіти, 
цікавим навчанням, можливістю реалізувати свій 
особистий потенціал.

Серед менш значимих для випускників бакалав-
рату виявилися мотиви, пов’язані з легкістю вступу 
до ВНЗ та рівнем складності освітнього процесу, 
наявністю великої кількості курсантів та іноземних 
студентів, рівнем технічного оснащення освітнього 
процесу, можливістю отримати нові соціальні кон-
такти та додаткові професійні навички.

Щодо мотивів вибору ВНЗ магістрантами, то 
вони відрізняються не суттєво. На перше місце 
вони поставили мотив працевлаштування, можли-
вість отримати після навчання у ВНЗ високоопла-
чувану професію з хорошим соціальним пакетом і 
гарантіями, можливість отримати омріяну профе-
сію і спеціальність, відвідати інші країни, а також 
здобувати освіту у ВНЗ, що має високу репутацію і 
визнання в Україні та за кордоном.

У дослідженні на констатувальному етапі екс-
перименту було з’ясовано не лише мотиви вступу 
до ВНЗ, а й мотиви вибору професії судново-
дія – фахівця з навігації й управління морськими 
суднами. Розподіл відповідей майбутніх судно-
водіїв щодо впливу на вибір майбутньої профе-
сії дозволяє зробити висновок, що у виборі своєї 
майбутньої професії курсанти випускного курсу 
бакалаврату керувалися переважно родинними 
традиціями та порадами батьків (35,5%). Ще для 
33,1% опитаних на вибір професії вплинули реко-
мендації друзів і знайомих, а для 30,4% курсан-
тів мотивом вибору професії став високий рівень 
заробітної плати.

Для курсантів магістратури, котрі є старшими 
за віком і більш досвідченими, основними моти-
вами вибору професії стали рівень заробітної 
плати, можливість працювати у зарубіжних судно-
плавних компаніях, а також можливість побувати 
в різних країнах світу. Важливі чинники, що впли-
нули на вибір професії для бакалаврів, у магістрів 
посіли відповідно шосту (вибір професії відбувся 
відповідно до родинних традицій і порад батьків) 
і сьому (на вибір професії вплинули рекоменда-
ції друзів, знайомих) сходинки. Проте такий чин-
ник, як високий рівень заробітної плати, виявився 
серед трьох найбільш значимих і для бакалаврів, 
і для магістрів.

На констатувальному етапі експерименту було 
також досліджено рівень задоволеності майбут-
німи судноводіями вибором ВНЗ. Для цього було 
проведено анкетування, у якому курсантам необ-
хідно було дати відповідь на запитання: «Якби 
Вам знову довелося обрати навчальний заклад 
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для отримання освіти, чи обрали б Ви знов той, у 
якому тепер завершуєте навчання?». Інтерпрета-
ція відповідей курсантів дозволяє судити про якість 
освітнього процесу, рівень викладання, матері-
ально-технічного забезпечення, якість методичної 
та дослідницької роботи, а також позааудиторної 
роботи з курсантами і студентами. Результати опи-
тування представлено на рис. 1.

Дані, представлені у діаграмі, свідчать про те, 
що переважна більшість майбутніх судноводіїв не 
пошкодували про свій вибір. Зокрема, 44% курсантів 
випускного курсу бакалаврату відзначили, що якби 
повторно довелося обрати навчальний заклад для 
отримання освіти, вони б знову обрали той, у якому 
тепер завершують навчання. Разом із тими, хто 
«швидше за все повторив би свій вибір», загальна 
кількість сягає 75%. Проте 12% опитаних майбутніх 
судноводіїв швидше за все обрали б інший ВНЗ.

Серед магістрантів дані дещо відрізняються. 
Зокрема, однозначно обрали б навчальний заклад 
для отримання освіти, у якому тепер завершують 
навчання, 38% опитаних, а «швидше за все повто-
рив би свій вибір» – 35%. Разом це 73%.

У запропонованій анкеті було також питання 
про рівень задоволеності майбутніх судноводіїв 
якістю професійної підготовки за спеціальністю 
«Річковий та морський транспорт». Результати 
узагальнення анкет представлені на рис. 2.

Узагальнення отриманих даних дозволило зро-
бити висновок, що якістю професійної підготовки 
за спеціальністю «Річковий та морський тран-
спорт» повністю або частково задоволені 66% 
курсантів 4-го курсу бакалаврату, а також 76% 
магістратури. Така частка є прийнятною, проте 
серед курсантів бакалаврату 22% опитаних вия-

вили невдоволення якістю професійної підготовки. 
Такі дані потребують додаткового дослідження, а 
також урахування для розроблення концепції та 
системи неперервної професійної підготовки май-
бутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 
закладах.

Додаткове дослідження причин невдоволення 
курсантів якістю професійної підготовки за спе-
ціальністю «Річковий та морський транспорт» 
дозволило встановити, що серед причин майбутні 
судноводії називають:

– невідповідність викладання вимогам ринку 
праці;

– застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні під-
ручники;

– слабку матеріально-технічну базу ВНЗ;
– застарілі тексти лекцій, неактуальну інфор-

мацію на заняттях;
– методику викладання занять, яка не заохочує 

до вивчення навчального матеріалу;
– викладачі подають багато інформації, але не 

пояснюють, де і як її застосовувати;
– недостатнє мотивування до вивчення тем і 

дисциплін;
– самостійна підготовка до занять не передба-

чає використання тренажерів і бази практики;
– неможливість готуватися до занять за допо-

могою мережі Інтернет, оскільки не всі методичні 
матеріали представлені в електронному серед-
овищі;

– надто короткий термін морської практики;
– мало занять, які передбачають дискусію між 

викладачем і курсантом;
– низький рівень навчальних потреб студентів 

навчальної групи;
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Рис. 1. Розподіл відповідей курсантів 4-го курсу бакалаврату і 2-го курсу магістратури  
на питання «Якби Вам знову довелося обрати навчальний заклад для отримання освіти,  

чи обрали б Ви знов той, у якому тепер завершуєте навчання?» (%, 2015 р.)
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– низький професійний рівень викладачів;
– заняття проводять викладачі, котрі погано воло-

діють матеріалом і мають мало досвіду.
Представлена інформація дозволяє зробити 

висновок, що близько 14% курсантів 4-го курсу бака-
лаврату основною причиною низької якості профе-
сійної підготовки назвали слабку матеріально-тех-
нічну базу ВНЗ, 11% – невідповідність викладання 
вимогам ринку праці, ще по 10% відводиться на 
методику викладання занять, яка не заохочує до 
вивчення навчального матеріалу, а також на заста-
рілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники.

Що стосується курсантів магістратури, то близько 
12% опитаних основною причиною низької якості 
професійної підготовки назвали слабку матеріально-
технічну базу ВНЗ, а також те, що викладачі подають 
багато інформації, але не пояснюють, де і як її засто-
совувати. Також до основних чинників, які негативно 
впливають на якість професійної підготовки май-
бутніх судноводіїв, магістранти відносять методику 
викладання занять, що не заохочує до вивчення 
навчального матеріалу (11%), невідповідність викла-
дання вимогам ринку праці (10%), застарілі тексти 
лекцій, неактуальну інформацію на заняттях (10%), 
а також застарілі підручники (8%).

У контексті дослідження якості професійної під-
готовки у ВНЗ морського профілю було передбачено 
з’ясування ступеня задоволеності майбутніх судново-
діїв, котрі завершували навчання на бакалаврському 
і магістерському рівнях, змістом навчальних дисци-
плін. Йдеться про дисципліни циклу гуманітарної та 
соціально-економічної, математичної та природничо-
наукової, професійної та практичної підготовки.

Представлена інформація дозволяє зробити 
висновок, що близько 17% курсантів 4-го курсу 
бакалаврату однією з найважливіших дисциплін 

вважають «Маневрування і управління судном», 
по 15% набрали «Навігація і лоція» та «Плавальна 
практика», 12% курсантів важливе значення нада-
ють вивченню «Англійської мови (за професійним 
спрямуванням», 10% надають пріоритет вивченню 
«Інформаційних технологій».

Що стосується курсантів магістратури, то близько 
17% майбутніх судноводіїв надали пріоритетне зна-
чення вивченню «Теорії та практики управління суд-
ном», 16% опитаних – вивченню «Ділової англійської 
мови», 12% – «Морських перевезень». Серед учас-
ників опитування 11% важливою навчальною дисци-
пліною назвали «Управління процесами пошуку та 
рятування на морі».

Під час констатувального етапу експерименту 
було поставлено за мету не лише констатувати 
стан сформованості готовності майбутніх судново-
діїв до професійної діяльності та з’ясувати умови, 
у яких відбувається неперервна професійна підго-
товка курсантів у ВНЗ морського профілю. Одним 
із завдань був пошук шляхів удосконалення цього 
процесу. З огляду на це проведено опитування кур-
сантів бакалаврського і магістерського рівня освіти у 
ВНЗ морського спрямування щодо їхніх уявлень про 
резерви освітнього процесу у контексті підвищення 
ефективності професійної підготовки. Узагальнення 
результатів дослідження уявлень майбутніх судно-
водіїв про шляхи удосконалення фахової підготовки 
до професійної діяльності дозволяє зробити висно-
вок, що основними з них є:

– використання методів і форм практичного 
навчання, спрямованих на формування умінь і нави-
чок із навігації й управління морськими суднами;

– більш широке застосування сучасних технічних 
засобів і технологій навчання для покращення нао-
чності професійної підготовки;
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– організація обміну досвідом між студентами та 
фахівцями морського торговельного флоту із практич-
ним досвідом роботи в іноземних морських компаніях;

– покращення інтерактивної взаємодії між викла-
дачами та курсантами з метою заохочення до 
вивчення навчального матеріалу;

– більш широке застосування методів навчання, 
що активізують навчально-пізнавальну активність 
курсантів і студентів (дискусій, квестів, конкурсів, 
практичного виконання вправ);

– залучення для викладання іноземних виклада-
чів із метою кращої відповідності змісту навчання і 
викладання вимогам ринку праці;

– оновлення змісту і якості навчальної літератури;
– покращення матеріально-технічної бази ВНЗ;
– ревізія й осучаснення змісту лекцій та інформа-

ції, що подається на інших видах занять;
– застосування на заняттях методичних прийо-

мів, спрямованих на заохочення і мотивування сту-
дентів до вивчення навчального матеріалу;

– зменшення частки математичних дисциплін і 
відповідно збільшення частки дисциплін циклу про-
фесійної підготовки (за спеціальністю або спеціалі-
зацією);

– розширення доступу до освітніх ресурсів 
завдяки використанню інформаційно-комунікацій-
них технологій;

– оптимізація інформації, що подається викла-
дачами, з одночасним ґрунтовним поясненням, де 
і як її застосовувати на практиці у сфері навігації й 
управління морськими суднами;

– більш переконливе і зрозуміле мотивування 
студентів науково-педагогічними працівниками до 
вивчення окремих дисциплін і тем;

– використання тренажерів, симуляторів, лабо-
раторій та іншого практичного обладнання для само-
стійної підготовки до занять;

– розширення можливостей інформаційно-кому-
нікаційних технологій та освітнього інформаційного 
середовища ВНЗ на базі мережі Інтернет для підго-
товки до занять;

– збільшення терміну й урізноманітнення мор-
ської практики;

– підвищення рівня навчальних потреб студен-
тів навчальної групи, що позитивно впливатиме на 
рівень успішності кожного окремо взятого студента 
і курсанта;

– підвищення професійного рівня науково-педа-
гогічних працівників;

– залучення для читання лекцій визнаних фахів-
ців і науковців у сфері навігації й управління мор-
ськими суднами.

Надалі ці запропоновані курсантами та студен-
тами шляхи удосконалення їхньої фахової підго-
товки до професійної діяльності будуть враховані 
для обґрунтування концепції та системи неперерв-
ної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у 
вищих морських навчальних закладах.

Як свідчать результати констатувального етапу 
експерименту, серед 228 опитаних переважна біль-
шість курсантів (студентів) показала ґрунтовне воло-
діння уміннями, серед яких уміння маневрувати й 
управляти судном за будь-яких умов із застосуванням 
відповідних методів визначення місцезнаходження, а 
також із використанням сучасних електронних раді-
олокаційних засобів, електронних картографічних 
навігаційно-інформаційних систем; уміння використо-
вувати інструменти, обладнання та системи, що забез-
печують навігацію й управління морськими суднами, 
експлуатацію та ремонт морських транспортних засо-
бів, безпеку судноплавства й охорону навколишнього 
середовища. Водночас 85 курсантів (студентів) мали 
труднощі щодо використання наукових і науково-
дослідницьких методів для визначення умов і вимог 
під час розв’язання проблемних задач, знаходження 
шляхів їх вирішення й отримання належних результа-
тів. Ще 89 опитаних продемонстрували низьку здат-
ність проводити дослідження.

Висновки. Отже, результати дослідження стану 
сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 
професійної діяльності в умовах традиційної сис-
теми навчання дозволили зробити висновок про 
наявність певних резервів щодо удосконалення про-
цесу професійної підготовки фахівців із навігації й 
управління морськими суднами та поліпшення якості 
його результатів. Це актуалізує потребу в обґрунту-
ванні концептуальних основ і розробленні системи 
неперервної професійної підготовки майбутніх суд-
новодіїв у вищих морських навчальних закладах, а 
також проектуванні технології її впровадження.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ЯК ІНДИКАТОР ЇЇ ЯКОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION AS ITS QUALITY 
INDICATOR UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Аналітики вважають, що на розвиток вищої 
освіти впливають такі фактори, як глоба-
лізація, створення і поширення нових тех-
нологій, активізація конкуренції, поступове 
розмивання державних кордонів, економічна 
та культурна інтеграція. З’ясовано, що між-
народні та міжкультурні аспекти освітніх 
програм і процесів викладання, навчання, 
досліджень є важливими для підвищення 
якості вищої освіти. Зазначено, що цілі 
інтернаціоналізації й очікувані вигоди від-
різняються як у країнах, так і в закладах 
вищої освіти, але загалом усі сподіваються 
на те, що інтернаціоналізація сприятиме 
підвищенню якості та значущості вищої 
освіти у взаємопов’язаному і взаємозалеж-
ному світі, розвитку інтеркультурної та 
транскультурної компетентностей випус-
кників, працевлаштуванню на міжнародному 
ринку праці та взаєморозумінню між наро-
дами. Забезпечення якості освіти, сприяння 
рівному доступу до неї, розширення прав і 
можливостей студентів щодо прийняття 
рішень належать до найважливіших завдань, 
які стоять перед вищою освітою в умовах 
зростаючої глобалізації. З метою вирішення 
цієї проблеми ЮНЕСКО проводить форуми 
щодо забезпечення якості, акредитації та 
визнання кваліфікацій у галузі вищої освіти 
на міжнародному рівні (2002, 2004, 2007). 
З’ясовано, що у секторі вищої освіти збіль-
шується кількість міжнародних студентів 
в абсолютній більшості держав світу з 
активізацією їхньої мобільності – кредитної 
чи ступеневої. Вказано, що всі країни праг-
нуть отримати вигоди від інтернаціоналі-
зації шляхом формування на національному 
рівні такої політики, яка дозволить регу-
лювати і здійснювати моніторинг проце-
сів, пов’язаних із наданням транскордонних 
освітніх послуг. Особлива увага приділя-
ється реєстрації та ліцензуванню іноземних 
провайдерів, а також створенню агенцій 
забезпечення якості й акредитації нових 
програм і провайдерів. У висновках зазна-
чено, що глобалізація є комплексним явищем 
і безперервним історичним процесом. Вона 
приводить до універсалізації та гомогеніза-
ції світу; відкритості національних кордонів 
і створення спільного ринку праці. Глобалі-
зація впливає на системи освіти: збільшу-
ється фінансування на потреби освіти, 
досліджень і науки, створюються міжнародні 
мережі університетів, науковців і дослідни-
ків. Знання і навички, отримані студентами, 
повинні відповідати потребам мінливого 
ринку праці.

Ключові слова: якість вищої освіти, інтер-
націоналізація, академічна мобільність, гло-
балізація, визнання ступенів і дипломів.

Analysts believe that the development of higher 
education is influenced by factors such as glo-
balization, the creation and spread of new tech-
nologies, the intensification of competition, gradual 
erosion of state borders, economic and cultural 
integration. It has been found that the international 
and intercultural aspects of educational programs 
and teaching, learning and research processes are 
important for improving the quality of higher educa-
tion. It is noted that the goals of internationalization 
and expected benefits vary both in countries and in 
higher education institutions, but in general, every-
one hopes that internationalization will contribute 
to improving the quality and significance of higher 
education in interconnected world, the develop-
ment of intercultural and transcultural competences 
of graduates, will promote employment in the inter-
national labor market and mutual understanding 
among peoples. Ensuring the quality of education, 
promoting equal access to it, empowering students 
to make decisions are among the most important 
challenges facing higher education in a context of 
growing globalization. In order to solve these prob-
lems, UNESCO holds forums on the provision of 
quality, accreditation and recognition of qualifica-
tions in higher education at the international level 
(2002, 2004, 2007). In addition, in the sector of 
higher education, the number of international stu-
dents in the vast majority of countries of the world 
increases with the activation of their mobility – credit 
or degree. It is indicated that all countries seek to 
benefit from internationalization by developing 
such a policy at the national level, through which 
it is possible to regulate and monitor the processes 
related to the provision of cross-border educational 
services. Particular attention is paid to the registra-
tion and licensing of foreign providers, as well as the 
establishment of quality assurance agencies and 
the accreditation of new programs and providers. 
The conclusions state that globalization is a com-
plex phenomenon and is a continuous historical 
process. It leads to universalization and homogeni-
zation of the world; the openness of national bor-
ders and the creation of a common labor market. 
Globalization affects education systems, increases 
funding for education, research and science, and 
creates international networks of universities, 
scholars and researchers. Knowledge and skills 
acquired by students must meet the needsof the 
changing labor market.
Key words: quality of higher education, interna-
tionalization, academic mobility, globalization, rec-
ognition of degrees and diplomas.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Вища освіта дедалі більше визнається важливим 
елементом у забезпеченні стійкого майбутнього 
для нашої планети та суспільств, а також у досяг-
ненні Цілей розвитку тисячоліття на глобаль-
ному, регіональному та національному рівнях. Нові 
або альтернативні провайдери вищої освіти, осо-

бливо за допомогою ІКТ, створили нову парадигму 
вищої освіти, розширили можливості отримання 
міжнародного диплома. Зростаюча комерціаліза-
ція вищої освіти акцентувала увагу на якості вищої 
освіти, визнанні ступенів, дипломів і кваліфікацій.

Нові освітні програми сприяють мобільності та 
постійному професійному розвитку, розширюють 
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можливості доступу до вищої освіти та її завер-
шення на будь-якому етапі життя. Навчання впро-
довж життя є вимогою часу та продуктом суспіль-
них змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналітики вважають, що на розвиток вищої освіти 
впливають такі фактори, як глобалізація, ство-
рення і поширення нових технологій, активізація 
конкуренції, поступове розмивання державних 
кордонів, економічна й культурна інтеграція.

Глобалізація є найбільш поширеною і потуж-
ною особливістю перманентно мінливого світо-
вого середовища. Роль освіти, передусім вищої, 
як агента і каталізатора глобалізації є важли-
вою сферою дискусій і досліджень. Обговорення 
питань характеру, причин, елементів, наслідків і 
значення глобалізації в майбутньому для освіти є 
плідним, доволі суперечливим, але дуже важли-
вим. Дослідники Дж. Найт, Ф. Альтбах, У. Тайхлер, 
М. ван дер Венде розглядають глобалізацію, пози-
ціонуючи її як ключовий чинник середовища, що 
має різний вплив на освіту – як позитивний, так 
і негативний. Таким чином, інтернаціоналізація 
та глобалізація розглядаються як різні, але дина-
мічно взаємопов’язані явища.

Мета статті – довести, що інтернаціоналізація 
вищої освіти сприяє забезпеченню якості вищої 
освіти в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Дж. Найт визнає 
необхідність постійного осучаснення (оновлення) 
визначення інтернаціоналізації вищої освіти, адже 
«важливість, масштабність і складність міжнарод-
ного аспекту вищої освіти неухильно зростає» 
[6, с. 3]. Вона має на увазі глобалізацію і станов-
лення економіки, яка базується на знаннях, регіо-
налізацію, інформаційно-комунікаційні технології, 
нових постачальників вищої освіти, альтернативні 
джерела фінансування, транскордонну освіту, без-
перервне навчання і зростання кількості й різно-
манітності учасників як нові реалії та виклики за 
нинішніх умов. Як зазначає Дж. Найт, «інтернаці-
оналізація змінює вищу освіту, а глобалізація змі-
нює інтернаціоналізацію» [6, с. 1].

Ф. Альтбах вважає «глобалізацію ключовою 
реальністю ХХІ ст., що вже глибоко вплинула на 
вищу освіту й зумовила її значну інтернаціоналі-
зацію. Ми визначаємо глобалізацію як реальність, 
утворену надзвичайно інтегрованою світовою еко-
номікою, новими інформаційно-комунікаційними 
технологіями, появою мережі міжнародних знань, 
зростанням ролі англійської мови та іншими впли-
вами і силами, які перебувають поза межею контр-
олю з боку академічних інституцій»[1, с. IV].

У. Тайхлер зазначає, що «глобалізацію на 
початку визначали як сукупність суттєвих змін 
у контексті та внутрішньому житті вищої освіти, 
пов’язаних зі зростаючим взаємозв’язком між різ-
ними частинами світу, коли національні межі роз-

миваються або навіть зникають. Але останніми 
роками термін «глобалізація» замінюють на термін 
«інтернаціоналізація» у суспільній дискусії з питань 
вищої освіти та змінюють значення: термін має 
тенденцію використовуватися для будь-якого над-
регіонального явища, пов’язаного з кращою вищою 
освітою, а також для / або всього, що пов’язане з 
вищою освітою у глобальному масштабі та харак-
теризується ринком і конкуренцією» [8, с. 23].

М. ван дер Венде підкреслила вплив зовніш-
нього середовища, зокрема глобалізації. «Інтерна-
ціоналізація – це будь-яке систематичне зусилля, 
мета якого – зробити вищу освіту такою, що від-
повідає вимогам і викликам, пов’язаним із глоба-
лізацією суспільств, економік і ринків праці. Цей 
підхід підкреслює, що інтернаціоналізація є від-
повіддю вищої освіти на глобалізацію – сукупність 
взаємопов’язаних процесів культурного, політич-
ного, економічного та технологічного характеру, 
які перетинають національні кордони» [10, с. 19].

Міжнародні та міжкультурні аспекти освітніх 
програм і процесів викладання, навчання, дослі-
джень є важливими для підвищення якості вищої 
освіти. Слід зазначити, що цілі інтернаціоналізації 
й очікувані вигоди відрізняються як у країнах, так 
і в ЗВО, але загалом усі сподіваються на те, що 
інтернаціоналізація сприятиме підвищенню якості 
та значущості вищої освіти у взаємопов’язаному 
і взаємозалежному світі, розвитку інтеркультурної 
та транскультурної компетентностей випускників, 
працевлаштуванню на міжнародному ринку праці 
та взаєморозумінню між народами. Забезпечення 
якості освіти, сприяння рівному доступу до неї, 
розширення прав і можливостей студентів щодо 
прийняття рішень належать до найважливіших 
завдань, які стоять перед вищою освітою в умо-
вах зростаючої глобалізації. З метою вирішення 
цієї проблеми ЮНЕСКО проводить форуми щодо 
забезпечення на міжнародному рівні якості, акре-
дитації та визнання кваліфікацій у галузі вищої 
освіти (2002, 2004, 2007).

Завданнями Третього глобального форуму 
(2007) були: a) переглянути діяльність ЮНЕСКО, 
що стосується глобалізації та вищої освіти, з 
акцентом на міжнародне забезпечення якості, 
акредитацію та визнання кваліфікації протягом 
періоду, що охоплює середньострокову Стратегію 
ЮНЕСКО (2002–2007 рр.); б) вивчити нові виклики 
у сфері забезпечення якості, акредитації та визна-
ння кваліфікації з особливим акцентом на потреби 
та перспективи студентів; в) вирішити етичні про-
блеми, пов’язані з глобалізацією та створенням 
суспільств знань на основі рівного доступу до 
якісної освіти; г) запропонувати майбутні дії для 
ЮНЕСКО та її партнерів у рамках Середньостро-
кової стратегії (2008–2013 рр.) [9, с. 3].

Глобалізація і розвиток технологій радикально 
змінюють ландшафт вищої освіти. Згідно з даними 
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ОЕСР протягом наступних двадцяти років попит 
на вищу освіту зростатиме в геометричній прогре-
сії – з нинішніх 99 млн студентів по всьому світу до 
414 млн – у 2030 р. [2]. Крім того, у секторі вищої 
освіти збільшується кількість міжнародних студен-
тів в абсолютній більшості держав світу з активіза-
цією їхньої мобільності – кредитної чи ступеневої. 
Станом на 2017 р. у світі нараховувалося 4,6 млн 
міжнародних студентів [5].

Академічна мобільність актуалізує питання про 
визнання ступенів і дипломів у міжнародній політиці 
в галузі вищої освіти. Вища освіта відіграє важливу 
роль у сприянні миру, взаєморозумінню та терпи-
мості, а також у творенні взаємної довіри між наро-
дами. У зв’язку з цим достовірність освітніх програм 
і кваліфікацій, зміст освітніх програм є надзвичайно 
важливими для студентів, роботодавців, академіч-
них співтовариств. Дуже важливо, щоб кваліфікації, 
присвоєні транскордонними постачальниками, були 
законними та визнаними роботодавцями або держа-
вами для подальшого навчання як у своїй країні, так 
і за кордоном.

Академічна мобільність, мобільність програм 
і провайдерів з метою отримання прибутку розши-
рюється у зв’язку з укладенням Генеральної угоди 
про торгівлю послугами (англ. General Agreement on 
Trade in Services, GATS). У зазначеній угоді освіта 
розглядається як послуга і встановлюються кон-
кретні правила й умови лібералізації і регулювання 
торгівлі освітніми послугами. «Включення торгівлі 
послугами в галузі вищої освіти в рамки ГАТС стало 
реальністю, і цього змінити вже не можна. Кожна кра-
їна може встановлювати ті межі, у яких вона дозво-
лятиме іноземним провайдерам послуг мати доступ 
до свого внутрішнього ринку в галузі освіти» [3, с. 9].

С. Марґінсон і М. ван дер Венде зазначають, що 
«деякі країни сприймають визнання освіти послугою 
як рушійну силу змін і національної користі; уряди, 
зацікавлені в торгівлі освітніми послугами, вважають 
програму ГАТС потенційно корисною для здійснення 
реформ у нових напрямах державного управління. 
Критичні зауваження включають занепокоєння щодо 
систем у країнах, які розвиваються, та вплив зовніш-
ньої конкуренції на системи освіти» [7, с. 8].

Отже, деякі країни виступають проти того, щоб 
вища освіта розглядалася як товар. Інші вважають 
комерціалізацію і торгівлю послугами в галузі вищої 
освіти рушійною силою, корисною для здійснення 
реформ вищої освіти. Слід зазначити, що ринковий 
підхід до вищої освіти підтримують країни, які роз-
виваються, а також країни з перехідною економікою. 
Ці країни є не тільки ринками збуту послуг у галузі 
вищої освіти, але й активними учасницями міжна-
родного ринку освітніх послуг. Зокрема, кількість іно-
земних студентів у Китаї зросла і складає 10% від 
кількості міжнародних студентів у світі [5].

Таким чином, виникає певна амбівалентність: 
для однієї країни інтернаціоналізація означає нові 

можливості для розвитку вищої освіти та люд-
ського капіталу, для іншої – виклик або загрозу. 
Однак усі країни прагнуть отримати вигоди від 
інтернаціоналізації шляхом формування на наці-
ональному рівні такої політики, яка дозволить 
регулювати і здійснювати моніторинг процесів, 
пов’язаних із наданням транскордонних освітніх 
послуг. Особлива увага приділяється реєстрації 
та ліцензуванню іноземних провайдерів, а також 
створенню агенцій забезпечення якості та акреди-
тації нових програм і провайдерів.

Узагальнимо наше дослідження. Глобалізація є 
комплексним явищем і безперервним історичним 
процесом. Вона приводить до універсалізації та 
гомогенізації світу; відкритості національних кор-
донів і створення спільного ринку праці. Глобалі-
зація є однією з головних сил, що впливають на 
формування політик конкретних держав у різних 
сферах. Глобалізація впливає на системи освіти: 
збільшується фінансування на потреби освіти, 
досліджень і науки, створюються міжнародні 
мережі університетів, науковців і дослідників. Зна-
ння і навички, отримані студентами, повинні відпо-
відати потребам мінливого ринку праці.

Збільшення чисельності мобільних студен-
тів – ще одна глобальна тенденція. У 2017 р. 4,6 млн 
студентів навчалися за кордоном – це майже у 
2 рази більше, ніж у 2000 р. (2,1 млн). Наймобіль-
ніші – африканські студенти: кожен шістнадцятий 
навчається за кордоном. Мобільність створює 
багато переваг і можливостей, але багато студен-
тів не повертаються на батьківщину; відплив інте-
лекту (англ. braindrain) є великою втратою для еко-
номіки країн, що розвиваються. Згідно з недавнім 
прогнозом глобальної студентської мобільності в 
2025 р. кількість студентів, котрі навчатимуться за 
кордоном, досягне 8 млн чоловік. Слід зазначити, 
що кількість міжнародних студентів у світі змен-
шилася у 2016 р. і складала 4,1 млн, а п’ятірка 
країн-лідерів, які приймають найбільшу кількість 
студентів, залишається незмінною впродовж кіль-
кох років: США – 25%, Велика Британія – 12%, 
Німеччина – 6%, Франція – 8%, Австралія – 7%, 
Канада – 6% [4].

Висновки. Аналіз зарубіжних досліджень дає 
змогу зробити висновок, що глобалізація та інтер-
націоналізація розглядаються як взаємопов’язані 
явища. Науковці стверджують, що глобалізація – 
це явище, яке впливає на вищу освіту, а інтерна-
ціоналізація вищої освіти – це один із проявів 
реакції вищої освіти на можливості й проблеми, 
що виникають у зв’язку з глобалізацією. Отже, гло-
балізація – це комплексне явище, яке має багато 
наслідків для вищої освіти, а не тільки інтернаці-
оналізацію, тобто освіту без кордонів. Адже кор-
дони мають велике значення, коли йдеться про 
відповідальність за якість освіти, доступ до неї та 
фінансування.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЯВНИХ ШЛЯХІВ 
АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EXISTING WAYS 
OF ACTIVATING EDUCATIONAL ACTIVITIES

У статті проведено аналіз довідникової та 
психолого-педагогічної літератури, в якій роз-
глядається поняття «активність». Встанов-
лено, що немає єдиного підходу до його трак-
тування. Доцільно вибрати підхід, за яким 
активність визначається як характеристика 
діяльності. Результативність будь-якої діяль-
ності, в т. ч. й навчальної, залежить від актив-
ності учасників навчального процесу. У процесі 
спостереження за студентами було виявлено 
проблему, а саме «пасивну» позицію студен-
тів у навчанні, неспроможність до організації, 
планування, самостійного засвоєння навчаль-
ного матеріалу, відповідальності за власну 
навчальну діяльність тощо. Для вирішення 
її викладачами було запропоновано застосо-
вувати активні методи, засоби, технології, 
форми активізації навчальної діяльності, які 
дали ситуативні зміни в активності сту-
дентів. Запропоновано провести експертну 
оцінку шляхів активізації навчальної діяльності 
(методів, засобів, форм, технологій тощо). 
Для її проведення залучили 9 викладачів (екс-
пертів), котрі викладають педагогічні дисци-
пліни. Експертами на основі аналізу наукової 
літератури та власного досвіду визначено 
критерії оцінки шляхів активізації навчальної 
діяльності, серед них: стійку активну позицію 
студентів у навчальній діяльності, внутрішню 
мотивацію до навчальної діяльності, харак-
тер навчальної діяльності, емоційне задово-
лення від навчальної діяльності. Відповідно до 
цих критеріїв проводилася експертна оцінка, 
визначено, що в комплексі шляхи активізації 
навчальної діяльності не вирішують постав-
лені перед ними задачі, а саме реалізацію стій-
кої активної позиції студентів у навчальній 
діяльності, стійкої мотивації, стимулювання 
самостійної роботи студентів, підтримання 
постійного оперативного зв’язку з учасниками 
навчального процесу, можливість створення 
індивідуальної траєкторії навчання, емоцій-
ного задоволення тощо.
Ключові слова: активність, активізація, 
навчальна діяльність, підходи до активізації, 
шляхи активізації навчальної діяльності.

In the article an analysis of the reference and psy-
chological and pedagogical literature in which the 
concept of “activity” is considered, established that 
there is no single approach to its interpretation. 
According to a scientific study it is expedient to 
choose an approach in which activity is defined as 
its characteristic. It is established that the effective-
ness of any activity, including the training depends 
on the activity of participants in the educational 
process. In the process of student observation, 
the problem was identified, namely, the “passive” 
position of students in teaching, the failure to orga-
nize, plan, self-mastery of educational material, 
responsibility for their own educational activities, 
etc. To solve its teachers, it was proposed to apply 
active methods, means, technologies, forms of 
activation of educational activities, which gave 
situational changes in the activity of students. It 
is suggested to conduct an expert assessment of 
the ways of activating educational activities (meth-
ods, means, forms, technologies, etc.). 9 teach-
ers (experts), who teach pedagogical disciplines, 
were involved in its implementation. Experts on 
the basis of the analysis of scientific literature and 
their own experience have determined the criteria 
for evaluating the ways of activating educational 
activities, among them the steady active posi-
tion of students in educational activities, internal 
motivation for educational activities, the nature of 
educational activities, emotional satisfaction from 
educational activities. According to certain criteria 
experts conducted an expert assessment, it is 
determined that in the complex the ways of acti-
vating educational activities do not solve the tasks 
set before them, namely the implementation of a 
stable active position of students in educational 
activities, sustainable motivation, stimulation of 
independent work of students, maintenance of a 
permanent operational communication with par-
ticipants in the educational process, the possibil-
ity of creating an individual trajectory of learning, 
emotional satisfaction, etc.
Key words: activity, activization, educational 
activity, approaches to activation, ways of activa-
tion of educational activity.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні суспільство ставить задачу перед закла-
дами вищої освіти на виховання мобільної, ініці-
ативної, готової до «навчання протягом усього 
життя» молоді. Вирішення цієї задачі можливе 
лише за активної участі як викладачів у процесі 
організації освітнього процесу, так і студентів у 
плануванні, організації, активній участі в навчаль-
ному процесі. Але як показують реалії сьогодення, 
більшість тих, кого навчають, залишаються пасив-
ними щодо навчальної діяльності й у кращому 
разі здатні до засвоєння репродуктивних знань і 
трансляції їх. Отже, можемо говорити про те, що 
студенти займають позицію об’єкта навчання та 
покладають відповідальність за результати влас-

ної навчальної діяльності на викладача. На під-
твердження цієї тези серед студентів було прове-
дене інтерв’ювання. 73% респондентів відповіли, 
що успішність студентів у навчанні залежить від 
активності викладача у процесі організації та про-
ведення занять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання активності й активізації навчальної діяль-
ності студентів було і залишається однією з най-
актуальніших проблем у педагогічній теорії та 
практиці. Аналіз психолого-педагогічної літера-
тури показав, що велику увагу дослідженню фено-
мену активності особистості приділяли науковці 
Л. Арістова, І. Голіяд, І. Засядько, О. Киричук, 
В. Крутецький, О. Леонтьєв, В. Лозова, В. Петров-
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ський, І. Підласий, К. Платонов, С. Рубінштейн, 
М. Скаткін, Г. Харченко, Т. Шамова, Г. Щукіна та 
ін. Дослідниками М. Баклановою, Н. Виштак, 
І. Голіяд, І. Засядько, Г. Костишиною, О. Лушні-
ковою, Н. Пекельник, Ю. Поповою, Т. Сердюк та 
іншими визначені шляхи активізації навчальної 
діяльності.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри велику кількість 
розроблених методів, засобів, форм, технологій 
активізації навчальної діяльності, задачею яких 
є зміна позиції студента в навчальній діяльності 
(активність, ініціативність, мобільність, мотивація 
до навчання), більшість студентів залишаються 
пасивними у навчальній діяльності або ситуативно 
активними лише під час застосування активних 
методів навчання.

Мета статті – проаналізувати шляхи активізації 
навчальної діяльності та виявити їх результатив-
ність.

Виклад основного матеріалу. Аналіз слов-
ників, довідників показав, що термін «активність» 
походить від латинського aktyvus і означає «діяль-
ний, енергійний, ініціативний як важлива риса 
людини, здатність змінювати навколишню дій-
сність відповідно до власних потреб, поглядів, 
цілей» [8, с. 58]. Проведений аналіз психолого-
педагогічної літератури дозволив встановити, що 
єдиного підходу до трактування поняття активності 
немає. Одні науковці визначають її як рису особис-
тості (І. Корсун, Г. Костюк, В. Лозова, К. Платонов); 
другі – як якість особистості (І. Засядько, М. Скат-
кін, Т. Шамова, Г. Щукіна); треті – як спосіб діяль-
ності (Г. Харченко); четверті – як процес діяльності 
(І. Голіяд, І. Підласий); інші – як ставлення індивіда 
(Л. Арістова); характеристику діяльності (О. Кири-
чук, В. Крутецький, О. Леонтьєв, В. Петровський, 
С. Рубінштейн). У дослідженні ми підтримуємо 
підхід науковців, котрі трактують активність як 
характеристику діяльності. Результативність будь-
якої діяльності, в т. ч. й навчальної, залежить від 
активності учасників навчального процесу.

Спостереження за студентами показало, що 
більшість із них залишаються «пасивними» у 
навчальній діяльності, тому демонструють низьку 
успішність у процесі засвоєння знань та умінь. 
Вирішення зазначеної проблеми, як здавалося 
викладачам, полягає в застосуванні активних 
методів, засобів, технологій навчання, задачею 
яких є активізація навчальної діяльності. Але впро-
вадження їх у навчальний процес дало ситуативні 
зміни в активності студентів. Постає питання: чому, 
незважаючи на розроблену значну кількість різно-
манітних шляхів активізації навчальної діяльності, 
очікуваного результату немає? Для вирішення 
зазначеної проблеми було вирішено проаналізу-
вати шляхи активізації навчальної діяльності та 
визначити їх результативність.

Проведений аналіз наукової літератури пока-
зав, що є безліч методів, засобів, форм, техноло-
гій активізації навчальної діяльності, які можливо 
згрупувати за такими підходами до активізації 
навчальної діяльності, як:

– зміна діяльності викладача (активні методи 
та засоби навчання);

– взаємодія учасників навчального процесу;
– навчальне середовище;
– підходи до навчання.
Розглянемо кожен із них. Зміна діяльності 

викладача у процесі навчальної діяльності перед-
бачає зміну традиційної організації навчання 
студентів на нову, де ті, кого навчають, активно 
беруть участь у навчальному процесі [9, с. 19]. 
Велику роль у становленні та розвитку активних 
методів навчання зіграли роботи М. Бірштейна, 
Р. Жукова, В. Буркова, Б. Христенко, А. Смолкіна, 
А Вербицького, В. Єфімова та ін. Активні методи 
навчання – це способи активізації навчально-піз-
навальної діяльності студентів, які спонукають їх 
до активної розумової та практичної діяльності у 
процесі оволодіння матеріалом, коли активний не 
тільки викладач, але і студенти [2, с. 23]. У науко-
вій літературі [9, с. 45; 2, с. 126] активні методи 
навчання поділяють на неімітаційні та імітаційні. 
До неімітаційних відносять проблемні лекції, 
проблемні семінари, евристичні бесіди, круглий 
стіл, інтелектуальну розминку, сократичну бесіду, 
веб-квест, мозковий штурм, самостійну роботу 
з літературою тощо. Імітатаційні активні методи 
навчання поділяють на ігрові та неігрові [2, с. 134]. 
До ігрових належать ділові ігри, ланкові ігри, 
рольові ігри, імітаційні ігри, організаційно-діяль-
нісні ігри, емоційно-діяльнісні ігри, інноваційні ігри 
тощо [2, с. 139]. До неігрових –імітаційні вправи, 
тренінги, кейс-технології, проблемні ситуації, 
колективна розумова діяльність тощо [2, с. 143].

Окрім активних методів навчання, які впли-
вають на зміну діяльності викладача, визначено 
інформаційно-комунікативні технології та гейміфі-
кацію.

За сучасних умов невід’ємною частиною роз-
витку суспільства стають інформаційно-комуніка-
ційні технології, призначення яких полягає у зміні 
діяльності викладача у процесі навчання, а саме в 
більш активній формі подання навчального мате-
ріалу, можливості обмінюватися у зручний спо-
сіб думками між колегами та студентами, швидко 
здійснювати перевірку контрольних робіт студен-
тів і підвищувати активність і пізнавальний інтерес 
тих, кого навчають, до навчальної діяльності 
[6, с. 12]. У Національній програмі інформатизації 
України зазначено, що інформаційно-комунікацій-
ною технологією у сфері освіти є цілеспрямована 
організована сукупність інформаційних процесів із 
використанням засобів обчислювальної техніки, 
які забезпечують високу швидкість обробки даних, 
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пошуку інформації, зосередження даних, доступ 
до джерел інформації незалежно від місця їх роз-
ташування.

Відносно новою технологією, котра впливає на 
зміну діяльності викладача в навчальному процесі, 
є гейміфікація. Термін «гейміфікація» походить від 
англійського game (гра) й означає початок впрова-
дження ігрових технік у неігрові процеси, у т. ч. в 
освіту – впровадження навчальних комп’ютерних 
ігор у навчальний процес [1, с. 178]. Можна виді-
лити такі тенденції: гейміфікацію в галузі освіти 
(розробку комп’ютерних навчальних ігор), геймі-
фікацію систем управління навчанням і навчаль-
ним контентом, гейміфікацію як спосіб підвищення 
мотивації тих, кого навчають [3].

Перетворення, що відбуваються в усіх сферах 
нашої країни, відбилися і на освітніх процесах, а 
саме повороті від традиційного підходу до кон-
цептуально нового, особистісно орієнтованого, за 
якого головний акцент робиться на активній вза-
ємодії учасників навчального процесу, де обидві 
сторони виступають як рівні партнери [11, с. 384]. 
Вищенаведене зумовило зміну у формах взаємо-
дії та характері відносин викладача та студента. 
Проведений аналіз наукової літератури [4, с. 31] 
дозволив виділити два напрями взаємодії учас-
ників навчального процесу: педагогічні технології 
та інструменти (соціальні мережі). До педагогіч-
них технологій належать: тренінг, веб-квест, ігрові 
технології, колективна діяльність, евристичне 
навчання, круглий стіл, коучинг тощо.

Впровадження інформаційних технологій у 
навчальний процес позначилося на створенні 

нового навчального середовища. Відповідно до 
визначення В. Ясвіна під навчальним середови-
щем розуміється система впливів і умов форму-
вання особистості за заданим зразком, а також 
можливостей для її розвитку, що містяться в 
соціальному і просторово-предметному оточенні 
[10, с. 279]. На думку Ю. Жука, навчальне серед-
овище – це середовище, в якому безпосередньо 
розгортається навчальна подія [7, с. 11]. Сучас-
ний рівень науки і техніки формує технологічне 
та інформаційне середовище, тому з’являються 
нові середовища перебігу навчального процесу, 
серед них: віртуальне, інформаційне, хмарно-
орієнтоване, персональне, інфокомунікаційне, 
комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище.

Підхід до навчання – це загальна концепту-
альна позиція, що визначає системну організацію 
й самоорганізацію освітнього процесу, доміну-
ючу ознаку, роль, статус та особливості взаємодії 
всіх його компонентів відповідно до конкретних 
навчальних і виховних цілей [5]. Останнім часом 
у науково-педагогічній літературі сформувалися 
нові підходи до навчання, такі як дуальне, знаково-
контекстне, корпоративне, проблемне, проектне, 
інтерактивне, адаптивне, комп’ютерне навчання.

Проведений аналіз методів, засобів, форм, тех-
нологій активізації навчальної діяльності дозволив 
згрупувати шляхи активізації навчальної діяль-
ності (рис. 1).

Широкий спектр розроблених методів, засобів, 
форм, технологій активізації навчальної діяльності 
(рис. 1), що, як очікували науковці, сприятиме під-
вищенню ефективності та інтенсифікації навчаль-

Рис. 1. Шляхи активізації навчальної діяльності
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ної діяльності студентів, ситуативно активізує сту-
дентів, залишаючи більшість із них у «пасивній» 
позиції у процесі навчання. У такому разі студенти 
здатні до засвоєння та відтворення навчального 
матеріалу і чекають від викладача організації, 
керівництва їх власною навчальною діяльністю.

Кожному експерту запропоновано відповісти 
на питання: за якими показниками, на Ваш погляд, 
потрібно оцінювати результативність шляхів акти-
візації навчальної діяльності у сучасному суспіль-
стві? Результати відповідей експертів представ-
лені на рис. 2.

Таблиця 1
Фрагмент експертної оцінки шляхів активізації навчальної діяльності студентів
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проблемна лекція ± ± - - - ±
проблемний семінар ± ± + - - ±

мозковий штурм ± - _ - - ±
круглий стіл ± - ± - - ±

сократична бесіда ± - - - - ±
самостійна робота з літературою ± ± ± - - ±

імітаційні вправи ± - ± - - ±
тренінг ± ± - - - ±

e-learning (електронне навчання ± ± ± + + +
m-learning (мобільне навчання) ± ± ± + + +

соціальні мережі ± ± - + ± +
віртуальне навчальне середовище ± ± ± + ± +

хмарно-орієнтоване навчальне середовище ± ± ± + ± ±
інтерактив-не навчання ± ± + - - ±

Прим. + – повністю реалізується; ± – частково реалізується, - – не реалізується

Вплив на активну 
поведінку студентів 

у процесі всього 
періоду навчання; 

55,60%

Створення позитивної 
мотивації; 33,30% Можливість 

використання активних 
методів навчання під час 
вивчення будь-якої теми; 

55,60%

Самостійність у 
створенні 

індивідуальної 
траєкторії 
навчальної 

діяльності; 66,60%

Вплив на активний 
діалог між учасниками 
навчального процесу ( 

активна спільна участь в 
обговоренні, дискусії, 

допомога під час 
виконання завдань 

тощо); 55,60%

Створення умов для 
оперативного зворотного 
зв'язку між учасниками 
навчального процесу; 

66,60%

Самостійність у 
засвоєнні навчального 

матеріалу; 66,60%

Успішність у  навчальній 
діяльності; 66,60%

Індивідуальний 
підхід до навчальної 
діяльності; 33,30%

Внутрішня 
мотивація; 66,60%

Сворення керованості 
навчальною діяльністю; 

33,30%

Активність у 
навчальній 

діяльності; 33,30%

Задоволення від 
навчальної діяльності; 

33,30%

Рис. 2. Показники результативності шляхів активізації навчальної діяльності (на думку експертів)
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Спираючись на показники результативності 
шляхів активізації навчальної діяльності, подані 
експертами, і власний погляд на активізацію 
навчальної діяльності, як критерії для експертної 
оцінки шляхів активізації навчальної діяльності 
ми визначили: стійку активну позицію студентів у 
навчальній діяльності, внутрішню мотивацію до 
навчальної діяльності, характер навчальної діяль-
ності (яка визначається самостійністю у створенні 
індивідуальної траєкторії навчальної діяльності, 
самостійністю в засвоєнні навчального матеріалу, 
індивідуальним підходом до навчальної діяль-
ності, створенням керованості навчальною діяль-
ністю тощо), емоційне задоволення від навчальної 
діяльності.

Відповідно до зазначених критеріїв проведено 
експертну оцінку шляхів активізації навчальної 
діяльності студентів (табл. 1).

Проведена експертна оцінка показала, що 
визначені шляхи активізації навчальної діяль-
ності у комплексі не вирішують покладених на них 
завдань щодо реалізації стійкої активної позиції 
студентів у навчальній діяльності, стійкої моти-
вації, стимулювання самостійної роботи студен-
тів, підтримання постійного оперативного зв’язку 
з учасниками навчального процесу, можливості 
створення індивідуальної траєкторії навчання, 
емоційного задоволення тощо.

Висновки. Результативність та успішність сту-
дентів у навчальній діяльності залежить від їх 
активності у навчальному процесі. Проведений 
аналіз навчальної діяльності студентів показав, 
що більшість, не дивлячись на широкий спектр 
розроблених і впроваджених у навчальний про-
цес шляхів активізації навчальної діяльності, 
залишаються «пасивними» в навчанні. З метою 
з’ясування причин такої поведінки було прове-
дено експертну оцінку шляхів активізації навчаль-
ної діяльності студентів, яка показала, що наявні 
в науковій літературі методи, засоби, технології 
активізації повною мірою не вирішують покладе-
них на них завдань.

Подальшого дослідження потребує створення 
педагогічних умов активізації навчальної діяль-

ності студентів, які в комплексі активізують діяль-
ність тих, кого навчають.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МОЛОДИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
EFFICIENCY ANALYSIS OF A PEDAGOGICAL SUPPORT SYSTEM 
AIMED AT PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF YOUNG CIVIL SERVANTS

Подано аналіз результатів експерименту 
з упровадження системи педагогічної під-
тримки особистісно-професійного станов-
лення молодих держслужбовців у процесі 
їх адаптації до управлінської діяльності. 
Окреслено позитивні зміни, які відбулися 
у молодих держслужбовців відповідно до 
мотиваційно-ціннісного, когнітивного, опе-
раційного, рефлексивного та творчого 
критеріїв. Внаслідок педагогічного експе-
рименту більшість респондентів експе-
риментальної групи досягли високого та 
середнього розвитку показників критеріїв. 
Встановлено, що молоді держслужбовці 
мають переважно зацікавлене ставлення 
до роботи в органах державної влади, вва-
жають її важливою для свого майбутнього, 
мають яскраво виражений пізнавальний 
інтерес на підставі особистісних потреб, 
переконані у значущості державної служби 
та знають її специфіку. Зафіксовано праг-
нення до самовдосконалення, корегування 
власного бачення подальшої роботи в орга-
нах державної влади. Молоді держслужбовці 
усвідомлюють власний емоційний стан, 
самоповагу та впевненість. Намагаються 
ефективно долати труднощі, мають стій-
кість до стресів. Держслужбовці мають 
творчі здібності, підтримують значущість 
творчого характеру праці державного 
службовця в реаліях сьогодення. Вони поді-
ляють цінність інновації та оригінальність 
розв’язання професійних завдань. У них наяв-
ний творчий потенціал, розвинуто творче 
професійне мислення та вміння, індивіду-
альні особистісні якості, що визначають 
успішність професійної діяльності. Дове-
дено ефективність упровадження на рівні 
обласних державних адміністрацій науково 
обґрунтованих стратегій і тактик педаго-
гічної підтримки особистісно-професійного 
становлення молодих держслужбовців у про-
цесі їх адаптації до управлінської діяльності.

Ключові слова: педагогічна підтримка, 
система, особистісно-професійне станов-
лення, молоді держслужбовці.

The experiment analysis on the implementation of 
a pedagogical support system aimed at personal 
and professional development of young civil ser-
vants in the process of their adaptation to man-
agement activities has been presented. Positive 
changes that have occurred in undergraduates 
in accordance with the motivational and value, 
cognitive, operational, reflexive and creative crite-
ria have been revealed. It has been established 
that young public servants have a predominantly 
motivated attitude to work in public authorities, 
they consider it important for their future, have a 
clear cognitive interest based on personal needs 
and convincingness about the importance of the 
civil service and knowledge of its specifics. The 
desire for self-improvement, own vision correc-
tion of further work in state authorities has been 
fixed. Young civil servants are aware of their own 
emotional state, self-esteem and confidence. 
They try to effectively overcome difficulties and 
also have resistance to stress. Civil servants have 
creative abilities, support the significance of cre-
ative nature of their work in the realities of the pres-
ent time. They share the value of innovation and 
the originality of solving professional tasks. They 
have innovative approach, developed creative 
professional thinking and skills, and also individual 
personal qualities that determine success of their 
professional activities. The effectiveness of the 
introduction of evidence-based strategies and tac-
tics of pedagogical support of young civil servants’ 
personal and professional development in the pro-
cess of their adaptation to management activities 
at the level of regional state administrations has 
been proved.
Key words: pedagogical support, system, person 
and professional marking, pedagogical technol-
ogy, young civil servants.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Підтримку особистісно-професійного становлення 
молодих держслужбовців у процесі їхньої адаптації 
до управлінської діяльності важко переоцінити, адже 
вона формує позитивне ставлення до служби, праг-
нення зробити кар’єру, підвищити свій професійний 
рівень, позбутися помилок і комплексів тощо. Крім 
того, педагогічна підтримка розкриває особистісний 
потенціал людини, що включає механізми самороз-
витку, самовдосконалення і виводить особистість на 
новий якісний рівень життєдіяльності та професій-
ної майстерності, коли результат активності людини 
мотивує його на подальше вивищення.

Тому виникає необхідність в обґрунтуванні, роз-
робленні та експериментальній перевірці системи 

педагогічної підтримки, якою можуть користува-
тися керівний склад органів держуправління для 
формування оптимального індивідуально-діло-
вого стилю спілкування з молодими держслужбов-
цями, а також підрозділи для роботи з кадрами 
для проектування й організації підвищення квалі-
фікації молодих держслужбовців, організації інди-
відуальної соціально-педагогічної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес особистісно-професійного становлення 
молодих держслужбовців розглянуто в діагностич-
ному, організаційному, управлінському аспектах 
(Н. Протасова, Є. Хриков, В. Луговий, Ж. Тала-
нова, Ю. Глущук), доведено, що серед них одним 
із найважливіших є педагогічний, що передбачає 
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цілеспрямовану, спеціально організовану, зміс-
товно і технологічно розроблену діяльність із фор-
мування системи професійно важливих якостей, 
засвоєння предметної діяльності у сфері управ-
ління, накопичення досвіду державної служби, 
входження й адаптації до професійного серед-
овища. Ряд науковців (Ю. Конотопцева, К. Куц-
манд, О. Пархоменко-Куцевіл та ін.) зазначають, 
що на стадії адаптації виникає суперечність між 
новою для особи соціальною, професійною ситуа-
цією та рівнем соціально-професійної кваліфікації 
та компетенції. У наших попередніх роботах [1; 2] 
описано можливості обґрунтування, розроблення 
та впровадження системи педагогічної підтримки 
особистісно-професійного становлення молодих 
держслужбовців.

Метою статті є аналіз ефективності системи 
педагогічної підтримки особистісно-професійного 
становлення державних службовців у процесі їх 
адаптації до управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Експеримент 
проведено протягом 2015–2018 рр. на базі Луган-
ської обласної військово-цивільної адміністрації, 
Донецької обласної військово-цивільної адміні-
страції (департаментів та управлінь, територіаль-
них підрозділів). Виділено вибіркову сукупність у 
кількості 117 осіб, уперше призначених на посаду 
державної служби. Вибірка (табл. 1) розподілена 
на два складники: контрольна група (КГ) – 52 особи 
(держслужбовці ЛОВЦО), експериментальна 
група (ЕГ) – 65 осіб (держслужбовці ДОВЦО).

У табл. 1 використано позначення: КЕ – конста-
тувальний експеримент, ФЕ – формувальний екс-
перимент.

Перейдемо до якісного аналізу результатів 
формувального експерименту. Розглядаючи моти-
ваційно-ціннісний критерій, зазначимо, що в екс-
периментальній групі майже в 3 рази зросла кіль-
кість молодих держслужбовців із високим рівнем 

показників (було 8,2%, стало 24,4%) і більше ніж 
у 2,5 рази зменшилася їхня кількість із низьким 
рівнем (було 38,5%, стало 13,7%). У контрольній 
групі зміни відбулися, але не помітні.

У більшості представників експериментальної 
групи зацікавлене ставлення до роботи в органах 
державної влади, вони вважають її важливою для 
свого майбутнього, мають пізнавальний інтерес 
на підставі особистісних потреб, глибоку переко-
наність у значущості державної служби, знають її 
специфіку. Молоді держслужбовці майже повністю 
задоволені власною професійною діяльністю, праг-
нуть досягти в ній високих результатів, успіхів, розу-
міють цінності державного управління. Вони сприй-
мають державне управління як позитивне явище.

Як свідчать результати впровадження автор-
ської системи педагогічної підтримки особистісно-
професійного становлення у практику, молоді 
держслужбовці дуже активні у самоствердженні, 
саморозвитку, у них наявний особистісний смисл в 
умовах управлінської діяльності. Вони самостійні 
у виборі професійних завдань, наполегливі у подо-
ланні труднощів, завжди допомагають колегам. 
Крім того, держслужбовці здатні до самоосвіти та 
підвищення кваліфікації у сфері публічного управ-
ління й адміністрування на основі інноваційних 
підходів.

Шляхом проведення бесід з’ясовано, що зна-
чно зменшилася кількість респондентів, які дають 
негативні відповіді на запитання про пріоритети в 
житті, ставлення до колективу, підтримку колег.

Цікаво також, що всі основні обов’язки держав-
них службовців (відповідно до ст. 8 Закону Укра-
їни «Про державну службу» [3]) мають приблизно 
однакове значення (як цінності) для респондентів, 
про що говорять результати здійсненого нами ран-
жування.

Аналіз показників мотиваційно-ціннісного кри-
терію підтверджує теоретичні висновки про те, 

Таблиця 1
Оцінка ефективності системи педагогічної підтримки 

особистісно-професійного становлення молодих держслужбовців

№ Критерій Групи
Рівні розвитку, %

Низький Середній Високий
КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ

1 Мотиваційно-ціннісний
КГ 42,0 28,2 48,6 63,2 9,4 8,6
ЕГ 41,3 16,8 51,6 57,0 8,1 26,2

2 Когнітивний
КГ 39,8 33,5 50,0 53,6 10,2 12,9
ЕГ 38,6 11,9 50,2 59,5 11,2 28,6

3 Операційний
КГ 38,4 23,4 53,4 65,4 8,2 11,2
ЕГ 36,8 15,0 56,1 60,9 7,1 24,1

4 Рефлексивний
КГ 37,7 30,2 54,2 55,4 8,1 14,4
ЕГ 36,8 12,8 56,2 64,0 7,0 23,2

5 Творчий
КГ 39,1 33,2 51,6 55,5 9,3 11,3
ЕГ 38,9 11,8 52,3 68,2 8,8 20,0

Загальний рівень
КГ 39,4 29,9 51,6 58,6 10,0 11,5
ЕГ 38,5 13,7 53,3 61,9 8,2 24,4
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що мотиваційна сфера особистості зумовлює 
особистісно-професійне становлення. Відтак 
мотиваційно-ціннісну складову частину системи 
педагогічної підтримки ми розглядаємо як найваж-
ливіший засіб ефективної взаємодії всіх інших, а 
також умову створення позитивної мотивації до 
особистісно-професійного становлення, внаслідок 
чого вона набуває для респондентів особистісного 
значення, забезпечує стійкість інтересу до неї як 
професійно зумовленої потреби.

Аналізуючи когнітивний критерій, констатуємо 
такі самі тенденції, що й у попередньому. Так, 
майже у 3 рази зросла кількість молодих держслуж-
бовців експериментальної групи, які мають висо-
кий рівень показників (було 11,2%, стало 28,6%), 
а також майже в 2,5 рази зменшилася кількість 
осіб із низьким рівнем показником критеріїв (було 
38,6%, стало 11,9%). Зазначимо, що у контрольній 
групі позитивні зміни також відбулися, але вони не 
є статистично значущими: низький рівень – було 
39,8%, стало 33,5%, високий рівень – було 10,2%, 
стало 12,9%.

Доведено, що держслужбовці мають міцні зна-
ння про роль і значення державної служби, володі-
ють концептуальними знаннями у сфері публічного 
управління й адміністрування, що є основою для 
оригінального мислення, дослідницької та іннова-
ційної діяльності. Вони добре розуміють специфіку 
роботи в органах державної влади, знають відпо-
відну нормативно-правову документацію, основні 
принципи вирішення проблем професійної діяль-
ності. Держслужбовці здатні використовувати набуті 
знання у практичній професійній діяльності, добре 
розуміють вимоги, що висуваються до роботи в 
органах державної влади, уміють планувати власну 
професійну діяльність, обирати найбільш раціо-
нальні методи виконання професійних дій.

Завдяки впровадженню нашої системи педаго-
гічної підтримки загалом вдалося подолати низку 
труднощів: установлення контактів, некомфортне 
почуття в колективі, недостатнє розуміння емоцій-
них проявів і дій та відсутність взаєморозуміння з 
оточуючими.

Інший критерій – операційний. Для осіб контр-
ольної та експериментальної груп характерна 
позитивна динаміка показників. Констатуємо ста-
тистично достовірне збільшення кількості моло-
дих держслужбовців експериментальної групи, 
оцінених за високим рівнем показника (було 7,1%, 
стало 24,1%), зменшення – за низьким рівнем 
(було 36,8%, стало 15,0%), а також статистично 
недостовірне збільшення кількості осіб контроль-
ної групи, оцінених за високим рівнем показником 
(було 8,2%, стало 11,2%), зменшення – за низьким 
рівнем (було 38,4%, стало 23,4%).

Ми довели, що переважна більшість представ-
ників експериментальної групи володіє необхід-
ними практичними навиками та вміннями щодо 

роботи в органах державної влади. Так, вони 
вміють оперувати засобами, методами й фор-
мами управлінської діяльності, прогнозувати її 
результати. Добре вміють аналізувати, оцінювати 
повноту та достовірність інформації у процесі про-
фесійної діяльності, за необхідності доповнювати 
й синтезувати відсутню інформацію. Як показує 
практика, вони успішно проявляють ініціативу та 
здійснюють лідерські функції в колективі задля 
досягнення спільної мети; успішно керують про-
ектами, організовують командну роботу, ставлять 
цілі, приймають рішення.

Держслужбовці вміють оцінювати та забезпечу-
вати ефективність колективної роботи, управляти 
стратегічним розвитком команди у процесі профе-
сійної діяльності. Вони проявляють самостійність у 
виборі професіональних завдань, наполегливість 
у подоланні труднощів для їх вирішення. Респон-
денти активні у самовдосконаленні (бажання бути 
не гірше за інших, прагнення до лідерства, само-
розвитку).

Розглядаючи рефлексивний критерій, зазна-
чимо, що в експериментальній групі більш ніж у 
3 рази зросла кількість молодих держслужбовців 
із високим рівнем показників (було 7,0%, стало 
23,2%) і більше ніж у 2,5 рази зменшилася їхня 
кількість із низьким рівнем (було 36,8%, стало 
12,8%). У контрольній групі зміни також відбулися, 
але не такі помітні. Насамперед зазначимо, що 
переважна більшість респондентів (55,4%) має 
середній рівень показників (було 54,2%). Змен-
шилася кількість осіб із низьким рівнем показни-
ків (було 37,7%, стало 30,2%), що, безсумнівно, 
є позитивною тенденцією. Кількість осіб із висо-
ким рівнем показників зросла, але не так стрімко 
порівняно з експериментальною групою (було 
8,1%, стало 14,4%).

У більшості представників експерименталь-
ної групи розвинуто вміння успішно співвідносити 
результати діяльності з її метою, контролювати 
власну роботу. Вони мають внутрішню потребу 
виконувати роботу якісно, вміють успішно здійсню-
вати саморегуляцію та самоконтроль, самооцінку 
особистісних досягнень, усвідомлюють та оціню-
ють діяльність інших. Молоді працівники мають 
потребу та прагнення до самовдосконалення, 
корегування власного бачення подальшої роботи 
в органах державної влади. Держслужбовці усві-
домлюють власний емоційний стан, самоповагу 
та впевненість; уміють долати труднощі, мають 
стійкість до стресів. Встановлено, що у держслуж-
бовців загальний оптимістичний настрій, ініціатив-
ність, налаштованість на позитивний результат. 
Вони спроможні переносити теоретичні знання у 
практичні контексти, переважно здатні визначати 
показники сталого розвитку.

Останній критерій, який ми розглядаємо, – 
творчий. Як і в попередньому випадку, в експе-
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риментальній групі майже в 2,5 рази зросла кіль-
кість молодих держслужбовців із високим рівнем 
показників (було 8,8%, стало 20,0%) і більше ніж 
у 2,5 рази зменшилася їхня кількість із низьким 
рівнем (було 38,9%, стало 11,8%). У контрольній 
групі зміни також відбулися, але не такі помітні. 
Насамперед зазначимо, що переважна більшість 
респондентів (55,5%) має середній рівень показ-
ників (було 51,6%). Зменшилася кількість осіб із 
низьким рівнем показників (було 39,1%, стало 
33,2%), що є позитивною тенденцією. Кількість 
осіб із високим рівнем показників зросла, але не 
так стрімко порівняно з експериментальною гру-
пою (було 9,3%, стало 11,3%).

Як установлено за результатами формуваль-
ного експерименту, більшість молодих працівників 
має високий і середній рівні показників. Це свід-
чить про те, що держслужбовці мають яскраво 
виражені творчі здібності, розуміють творчий 
характер праці державного службовця в реаліях 
сьогодення. За умови педагогічної підтримки осо-
бистісно-професійного становлення підтримують 
інновації, оригінальність розв’язання професій-
них завдань. У них наявний творчий потенціал, 
розвинуті творчі професійні мислення та вміння, 
індивідуальні особистісні якості, що визначають 
успішність професійної діяльності. Вони прагнуть 
творчо застосовувати в управлінській діяльності 
прогресивні надбання інших країн, продукувати 
нові ідеї, творчі підходи до їх реалізації; здатні до 
новаторської діяльності.

Як свідчать результати експерименту, найбільш 
ефективною формою роботи, яка максимально 
відображає технологію педагогічної підтримки, 
є наставництво. Як стверджує близько 70% рес-
пондентів, саме наставництво забезпечує швидку 
адаптацію, професійний розвиток і кар’єрне зрос-
тання державних службовців.

У процесі наукових пошуків нами було вирі-
шено або частково вирішено деякі позиції, визна-
чені нами як проблемне поле особистісно-профе-
сійного становлення молодих держслужбовців у 
процесі їх адаптації до управлінської діяльності: 
розроблення й упровадження на рівні двох облас-
них державних адміністрацій науково обґрунто-
ваних стратегій і тактик педагогічної підтримки 
особистісно-професійного становлення молодих 
держслужбовців у процесі їх адаптації до управ-

лінської діяльності; посилення можливостей уні-
верситетської післядипломної педагогічної освіти 
для забезпечення майбутнім держслужбовцям 
якісної адаптації, у т. ч. із використанням позитив-
ного зарубіжного досвіду; пояснення керівникам 
сутності адаптаційного періоду, який має бути у 
молодого державного службовця; підвищення у 
молодих працівників зацікавленості до сутнісних 
характеристик особистісно-професійного станов-
лення як педагогічного феномену, відповідного 
рівня мотивації й окреслення перспектив держав-
ної служби; зниження кореляції між якістю вико-
нання держслужбовцями їхніх функціональних 
обов’язків від суто особистісних характеристик 
особистості (особливостей темпераменту, рис 
характеру, адаптаційних здатностей, ціннісних орі-
єнтацій, наявності професійно значущих якостей 
та ін.).

Висновки. Педагогічний експеримент з упро-
вадження системи педагогічної підтримки осо-
бистісно-професійного становлення державних 
службовців у процесі їх адаптації до управлінської 
діяльності підтвердив ефективність зазначеної 
системи. Аналіз експериментальних даних дозво-
лив довести, що контрольна й експериментальна 
групи за своїми показниками достовірно відріз-
няються; зміни, зафіксовані в експериментальній 
групі наприкінці формувального експерименту, є 
статистично значущими порівняно з його конста-
тувальним етапом. Це є яскравим підтверджен-
ням того, що процес особистісно-професійного 
становлення молодих держслужбовців у процесі 
адаптації до управлінської діяльності за умови 
його організації як система педагогічної підтримки 
є ефективним.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
DEVELOPMENT OF REFLECTIVE CULTURE 
FOR FUTURE OFFICERS OF THE ARMED FORCES 
OF UKRAINE IN THE PROFESSIONAL PREPARATION PROCESS

Стаття присвячена аналізу актуальної 
психолого-педагогічної проблеми пошуку 
шляхів формування та розвитку реф-
лексивної культури у майбутніх офіцерів 
Збройних Сил України у процесі професійної 
підготовки у вищих військових навчальних 
закладах. Визначено, що рефлексивна куль-
тура майбутнього офіцера, передбачаючи 
усвідомлення самого себе та системне 
переосмислення змісту результатів влас-
ної діяльності, є особистісною й одночасно 
професійною якістю курсанта як військо-
вослужбовця, майбутнього управлінця та 
спеціаліста окремого напряму професійної 
діяльності, створює підґрунтя для його 
постійного розвитку та самовдосконалення 
як особистості та військового професіо-
нала. Встановлено, що рефлексивне став-
лення курсанта як суб’єкта до освітньої 
та військово-професійної діяльності та до 
аналогічної діяльності інших суб’єктів освіт-
ньо-виховного процесу вищого військового 
навчального закладу є визначальною пси-
холого-педагогічною умовою усвідомлення 
себе як військового професіонала й управ-
лінця, критичного аналізу власної діяльності 
та діяльності інших суб’єктів, вироблення 
власного бачення шляхів самовдоскона-
лення. З’ясовано, що зміни в підходах до 
забезпечення функціонування системи 
військово-професійної підготовки у вищих 
військових навчальних закладах, її побудова 
на визнанні рефлексії професійно важливою 
якістю майбутніх офіцерів, здійснення комп-
лексу заходів щодо розвитку вмінь рефлексії 
професійної діяльності забезпечить форму-
вання офіцера, здатного до свідомого ухва-
лення виваженого й обґрунтованого управ-
лінського рішення, його аналізу й об’єктного 
прогнозу наслідків, є винятково важливим з 
огляду на рівень відповідальності офіцера 
за виконання службово-бойових завдань, 
життя та здоров’я підпорядкованого особо-
вого складу. Узагальнено погляди науковців 
на категорії «рефлексія» та «рефлексивна 
культура майбутнього офіцера» в педаго-
гічному та психологічному аспектах.
Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, 
рефлексія, рефлексивна культура, освітньо-

виховний процес, вищий військовий навчаль-
ний заклад.

The article is devoted to the analysis of the actual 
psychological and pedagogical problem of finding 
ways of formation and development of reflexive 
culture among future officers of the Armed Forces 
of Ukraine in the process of professional train-
ing in higher military educational institutions. It is 
determined that the reflexive culture of a future 
officer, in particular, by foreseeing the aware-
ness of himself and the systematic rethinking of 
the content of the results of his own activities, is 
a personal and, at the same time, professional 
quality of the cadet as a serviceman, future man-
ager and specialist of a separate line of profes-
sional activity, creates the basis for his constant 
development and self-improvement as a person 
and as a military professional. It was established 
that the reflexive attitude of the cadet as a subject 
to educational and military professional activities 
and to the similar activities of other subjects of the 
educational process of the higher military educa-
tional institution is the determining psychological 
and pedagogical condition for the perception of 
himself as a military professional and manager, a 
critical analysis of his own activities and activities 
of other actors, development of own vision of ways 
of self-improvement. It was clarified that changes 
in the approaches to ensuring the functioning of 
the system of military-vocational training in the 
Internal Affairs Center, its construction on recog-
nizing the reflection of the professional-important 
quality of future officers, the implementation of a 
set of measures to develop the skills of reflection 
of professional activities will ensure the formation 
of an officer capable of deliberately adopting a 
weighted and reasonable management decision, 
its analysis and objective prediction of the conse-
quences, is extremely important given the level of 
responsibility of the officer for the performance of 
military-fighting Health, life and health of subordi-
nate personnel. A generalization of the views of 
scholars in the category “reflection” and “reflexive 
culture of the future officer” from the psychological 
and pedagogical point of view is made.
Key words: cadet, future officer, reflection, reflex-
ive culture, educational and educational process, 
higher military educational institution.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Професійна діяльність офіцера є специфічною, 
насамперед через інтеграцію в ній управлінських, 
правових, соціальних, психологічних, етичних та 
інших аспектів, пов’язаних із необхідністю ухва-
лення офіцерами самостійних і обґрунтованих 
рішень.

У зв’язку з цим важливим завданням є фор-
мування в офіцерів адекватного розуміння необ-
хідності суб’єктного вкладу в зміну якісних пара-
метрів об’єкта діяльності, розвиток рефлексивної 
культури у майбутніх офіцерів Збройних Сил Укра-

їни (далі – ЗСУ) у процесі професійної підготовки 
як основи їх суб’єктної компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті дослідження питання організації та 
розвитку психіки людини рефлексія як наукова 
категорія перебувала у спектрі уваги І. Сечє-
нова, Б. Ананьєва, П. Блонського, Л. Виготського, 
С. Рубінштейна та ін., котрі вказану дефініцію 
визначали як важливий чинник становлення і роз-
витку особистості.

Не втрачає актуальності дослідження питання 
рефлексії в сучасному науковому дискурсі, 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

64 Випуск 13. Т. 1. 2019

зокрема вона була предметом наукового пошуку 
А. Анікіної, А. Асмолова, М. Бахтіна, І. Беха, Г. Бізя-
евої, Л. Деркача, А. Зака, Е. Зеера, Є. Ісаєва, 
Я. Коломінського, А. Карпова, С. Кондратьєва, 
В. Кривошеєва, В. Лефевра, Б. Ломова, М. Най-
дьонова, М. Савчина, В. Сластьоніна, В. Слобод-
чикова, І. Семенова, С. Степанова, Г. Щедровиць-
кого, В. Якуніна та ін.

Актуальним є питання дослідження рефлексії 
серед зарубіжних науковців. Так, рефлексію та її 
вплив на розвиток активного досвіду і практики 
вивчають С. Вайлдман і Д. Колб, усвідомлення 
стратегій навчання через рефлексивне сприйняття 
перебуває у центрі уваги ряду дослідників, серед 
яких С. Аткінс, К. Марфі, Р. Вайт, Д. Кірпатрик та ін., 
рефлексивні моделі освіти досліджують М. Ліпман 
і Р. Познер, питання розвитку рефлексії у груповій 
взаємодії – Р. Кулд, Дж. Селлер та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасні умови виконання 
службово-бойових завдань офіцерським складом 
вимагають нових підходів до організації їхньої про-
фесійної підготовки у вищих військових навчаль-
них закладах (далі – ВВНЗ), пошуку шляхів інди-
відуалізації освітнього процесу та забезпечення 
умов самореалізації курсанта як військового про-
фесіонала й особистості на різних етапах службо-
вої діяльності.

Актуальною є проблема пошуку шляхів фор-
мування майбутнього офіцера зі сформованим 
креативним мисленням, здатного об’єктивно оці-
нювати ситуацію, самостійно ухвалювати вива-
жене рішення та відповідати за нього, аналізу-
вати власну службову діяльність через потенціал 
професійної рефлексії, що створює передумови 
швидкої та безболісної їх адаптації до умов вико-
нання завдань і їх реалізації.

Мета статті – теоретичний аналіз умов та осо-
бливостей розвитку рефлексивної культури у май-
бутніх офіцерів ЗСУ у процесі професійної підго-
товки у ВВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Перші згадки 
про рефлексію знаходимо у працях давньогрець-
ких філософів Сократа, Платона й Аристотеля, 
подальшого розвитку ця дефініція набула у напра-
цюваннях представників західноєвропейської 
філософії XVII–XVIII ст. На думку Ф. Бекона, зна-
ння можна отримати тільки завдяки спостере-
женню, аналізу, порівнянню й експерименту, автор 
аналітичного методу пізнання Р. Декарт вказував, 
що в його основі є виділення складників об’єкта 
пізнання та їх вивчення окремо від інших. На про-
тивагу Р. Декарту Дж. Локк стверджував, що дже-
релом отримання знань є досвід і почуття. Досвід 
філософ поділяв на внутрішній і зовнішній: якщо 
отримання зовнішнього досвіду відбувається 
через органи чуття, то внутрішній досвід, на думку 
Дж. Локка, є рефлексією [6].

Рефлексію як пізнання трактував І. Кант, тоді 
як Г. Гегель вважав її рушійною силою розвитку 
людини, передбачаючи рефлексію суб’єктивну, 
спрямовану на людину, та рефлексію об’єктивну, 
що проявляється у діяльності. На думку А. Шопен-
гауера, підґрунтям рефлексії є інтуїція як шлях до 
пізнання. Як зазначав німецький філософ В. Діль-
тей, «розуміння власного внутрішнього світу дося-
гається шляхом інтроспекції, тобто самоспосте-
реження, рефлексії. Розуміння ж «чужого світу» 
здійснюється шляхом «вживання», «співпережи-
вання» [6, с. 176, 177].

Розгляд рефлексії у філософії переважно здій-
снюється через розуміння суб’єктом причин і пере-
думов формування поглядів і власних суджень, що 
є одним із методів розвитку мислення, пізнання 
себе та інших людей через усвідомлення як влас-
них поглядів і думок про інших, так і усвідомлення 
поглядів та думок інших людей про себе, забез-
печуючи перехід від включення самосвідомості в 
діяльність до формування ставлення суб’єкта до 
діяльності як об’єктивної дійсності й усвідомлення 
себе в ній.

Подальшого розвитку наукова дефініція «реф-
лексія» здобула переважно у психології та педа-
гогіці. Ця дефініція досліджувалася психологами 
через потенційну можливість особистості здій-
снити аналіз власного мислення, спрямувати 
погляд всередину самої себе.

На думку С. Рубінштейна, рефлексія є основою 
існування людини та передумовою способів її існу-
вання: «Перший – життя, що не виходить за межі 
безпосередніх зв’язків, у яких живе людина: спо-
чатку батько і мати, потім подруги, вчителі, потім 
чоловік, діти і т. д. Тут людина вся всередині життя, 
всяке її ставлення – це ставлення до окремих явищ, 
але не до життя загалом. Другий спосіб існування 
пов’язаний із появою рефлексії. Вона наче призу-
пиняє, перериває цей безперервний процес життя 
і виводить людину подумки за його межі. Людина 
наче посідає позицію поза ним» [3, с. 90].

Г. Костюк підкреслював, що «важливу роль в 
успішному перебігу розуміння відіграє вміння ана-
лізувати свій власний процес мислення» [2].

Здійснення аналізу власного процесу мис-
лення, на наше переконання, забезпечує усвідом-
лення суб’єктом особливостей і передумов сприй-
няття й оцінки його іншими шляхом аналізу себе 
як об’єкта дослідження та спостереження через 
звернення уваги на власне буття, знання, вчинки, 
думки та почуття. Усвідомлюючи їх, суб’єкт анало-
гічним чином аналізує ставлення інших людей до 
себе, що з огляду на особливості військово-про-
фесійної діяльності зумовлює виняткову важли-
вість рефлексії у процесі професіоналізації май-
бутніх офіцерів.

Ми поділяємо погляди В. Слободчикова та 
Г. Цукермана, котрі рефлексію визначають як уні-
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версальний психічний механізм подолання меж 
свого способу життя [5, c. 27].

У процесі пізнання суб’єкт здійснює самоана-
ліз своїх станів і здійснених вчинків через призму 
власного досвіду й освіченості, рівня розвитку осо-
бистої моралі, визначаючи власні норми та межі 
їх контролю в подальшій діяльності. Спрямування 
мислення людини на свій внутрішній світ, на думку 
І. Беха, відмежовує особистісне розуміння реф-
лексії від інтелектуального. Виокремлюючи форми 
особистісної рефлексії – регулятивну, визна-
чальну, синтезуючу, створювальну, – науковець 
зазначає, що особистісна рефлексія пов’язана з 
духовним Я особистості та забезпечує її самороз-
виток [1].

Узагальнюючи погляди науковців на дефініцію 
«рефлексія», ми погоджуємося з І. Семеновим і 
С. Степановим, які аргументовано визначають її 
як «переосмислення людиною відносин із пред-
метно-соціальним світом (що актуалізуються вна-
слідок спілкування з іншими людьми й активного 
засвоєння норм і засобів різних діяльностей), 
яке виражається, з одного боку, у побудові нових 
образів себе, що реалізуються у вигляді відпо-
відних вчинків, а з іншого – у виробленні більш 
адекватних знань про світ із їх подальшим утілен-
ням у вигляді конкретних дій. Рефлексія не лише 
забезпечує диференціацію в людському «Я» окре-
мих підструктур, наприклад, «Я – фізичне тіло»,  
«Я – суспільна істота», «Я-творець», але і їх інте-
грацію в неповторному цілісному «Я» [4, с. 37–38], 
що повною мірою притаманне потребам військово-
професійної діяльності сучасного офіцера.

В основі рефлексії як новоутворення психіки у 
процесі розвитку особистості курсанта як суб’єкта 
освітньої та військово-професійної діяльності, на 
наше переконання, лежить сприйняття себе та 
власної діяльності, сприйняття іншими його та 
його діяльності, що стимулює аналіз сприйняття і, 
як наслідок, формування та становлення зрілої та 
відповідальної особистості майбутнього офіцера.

Виходячи з актуальності рефлексії у професіо-
налізації курсанта під час навчання у ВВНЗ, реф-
лексивну культуру майбутнього офіцера вважаємо 
системним новоутворенням особистості курсанта 
внаслідок його внутрішньої активності як суб’єкта 
військово-професійної та освітньої діяльності у 
процесі професійної підготовки у ВВНЗ, що забез-
печує формування ставлення до діяльності та до 
себе в цій діяльності.

Рефлексивна культура майбутнього офіцера як 
складова частина культури військового професіо-
нала реалізується через рефлексивні механізми у 
професіоналізації офіцерів, які ми визначаємо як 
процес вирішення різнопланових завдань, спря-
мованих на взаємне збагачення особистості май-
бутнього офіцера, формування його світогляду та 
відповідальності за власне буття. Функціонування 

рефлексивних механізмів зумовлюється впливом 
ряду факторів, серед яких визначальними щодо 
професіоналізації майбутнього офіцера є рівень 
розвитку його самосвідомості, мотивація та сфор-
мованість мотивів діяльності, здатність до аналізу 
власних дій та ідентифікації себе з іншими.

В основі формування рефлексивної культури 
майбутніх офіцерів ЗСУ як основи їх суб’єктної 
компетентності лежать принципи теорії про зако-
номірності розвитку людини та спеціаліста. До 
ключових ми відносимо такі принципи:

– суб’єктності, що передбачає формування 
особистості майбутнього офіцера під час навчання 
у ВВНЗ як суб’єкта особистісно-професійного 
саморозвитку та самовдосконалення, з належ-
ним рівнем сформованості здатності й усвідомле-
ної потреби самостійного мислення, активності в 
освітній і військово-професійній діяльності;

– інтегративності, що передбачає об’єднання 
знань і досвіду закономірностей формування та 
розвитку рефлексивної компетентності спеціа-
ліста та майбутнього офіцера зокрема;

– системності, що передбачає узагальнення 
та вироблення структури образу особистості май-
бутнього офіцера з належним рівнем сформова-
ності рефлективної компетентності.

Серед функцій, які є визначальними з огляду на 
потребу формування рефлексивної культури май-
бутнього офіцера, ми виокремлюємо: розвиваючу, 
соціальну, пізнавальну, регулятивну та інтегруючу 
функції.

Оскільки сформована рефлексивна культура 
майбутнього офіцера стимулює самоаналіз, оцінку 
курсантом свого «Я», виокремлюючи об’єктом 
самопізнання його власне «Я», для розвитку реф-
лексії та формування рефлективної культури кур-
санта під час навчання у ВВНЗ необхідною є реа-
лізація таких умов:

– налагодження, підтримання та розвиток 
вербального та невербального зворотного зв’язку 
між суб’єктами освітньо-виховного процесу ВВНЗ;

– формування у курсанта потреби у постій-
ному співвіднесенні результатів своєї діяльності та 
їх порівнянні як із власними, так і з результатами 
діяльності інших курсантів;

– формування та підтримання стійкої потреби 
у майбутнього офіцера в самоспостереженні за 
своїми думками та почуттями, мотивами діяль-
ності, здійсненими вчинками та подальше їх коре-
гування.

Ефективність формування рефлексивної куль-
тури майбутнього офіцера як суб’єкта освітньої та 
військово-професійної діяльності у ВВНЗ визнача-
ється низкою чинників, серед яких: індивідуаліза-
ція освітнього процесу, створення умов для прак-
тичного виконання майбутнім офіцером завдань 
військової служби спільно з носіями професій-
ного досвіду, запровадження в освітній процес  
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інтерактивних педагогічних технологій, спрямо-
ваних на вирішення проблемних ситуацій і пошук 
нестандартних і нетипових варіантів вирішення 
службово-бойових ситуацій, визнання пріоритет-
ності рефлексивних механізмів у забезпеченні 
функціонування освітнього середовища ВВНЗ, що 
є основою формування та розвитку рефлексив-
ного стилю мислення у майбутнього офіцера.

Розвиток рефлексивної культури майбутнього 
офіцера передбачає: свідомий аналіз освітньої та 
військово-професійної діяльності на основі сфор-
мованих мотивів, критичне ставлення до устале-
них стандартів, вимог, норм і правил організації 
як освітньої та військово-професійної діяльності 
у ВВНЗ, так і організації виконання службово-
бойових завдань у частинах і підрозділах ЗСУ, сві-
дому активність в освітній і військово-професійній 
діяльності, самореалізацію себе як військового 
професіонала та, як наслідок, самоактуалізацію 
особистості майбутнього у професії.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз 
наукових праць, ми визначили, що реалізація 
зазначених умов є можливою, якщо освітньо-
виховне середовище ВВНЗ сприятиме розвитку 
рефлексивного мислення як у курсантів, так і у нау-
ково-педагогічних працівників та адміністративно-
командного складу. Без розвитку рефлексивної 
культури усіх суб’єктів освітнього процесу ство-
рення та забезпечення ефективного функціону-
вання суб’єкт-суб’єктних відносин як основи фор-
мування професійної суб’єктності майбутнього 

офіцера не вбачається можливим, тоді як побудова 
системи військово-професійної підготовки у ВВНЗ 
через визнання рефлексії професійно важливою 
якістю майбутніх офіцерів, розвиток рефлективної 
культури у курсантів, адміністративно-командного 
складу і науково-педагогічних працівників ВВНЗ та 
розвиток здатності майбутніх офіцерів до профе-
сійної рефлексії у ході освітньо-виховного процесу 
є однією з визначальних передумов формування 
їхньої професійної суб’єктності.

Перспективи дослідження полягають у роз-
робці методики формування та розвитку реф-
лексивної культури у майбутніх офіцерів під час 
навчання у ВВНЗ.
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ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
THE CONTENT OF PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE SOCIAL 
WORKERS AND CHARACTERISTICS OF ITS COMPONENTS

У статті проаналізовано педагогічну куль-
туру як наукову категорію, а також обґрун-
товано потребу формування педагогічної 
культури у майбутніх соціальних працівни-
ків. Доведено потребу вдосконалення про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників у закладах вищої освіти. У про-
фесійній підготовці чільне місце має посі-
дати педагогічна культура майбутнього 
фахівця. Встановлено, що складність фор-
мування педагогічної культури майбут-
ніх соціальних працівників полягає в тому, 
що їхня професійна підготовка має обме-
жену педагогічну складову частину, адже 
вони ґрунтовно не вивчають дисципліни 
педагогічного циклу. Розглянуто підходи 
науковців до висвітлення змісту наукової 
дефініції «педагогічна культура». У процесі 
дослідження проаналізовано три аспекти 
трактування педагогічної культури: діяль-
нісний, індивідуальний і соціальний. Педа-
гогічну культуру ми вважаємо найвищим 
проявом професійної освіченості та профе-
сійної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної сфери, оскільки саме на рівні педа-
гогічної культури може проявитися індиві-
дуальність кожного студента. З’ясовано, 
що педагогічна культура майбутнього соці-
ального працівника відображає тип педаго-
гічного впливу на соціальне оточення (клі-
єнтів, колег, партнерів) під час виконання 
професійних обов’язків, систему цінностей 
та особистісні позиції. У методологічному 
контексті педагогічну культуру складає 
сукупність особистісних рис, гуманістична 
спрямованість діяльності, творче профе-
сійне мислення, здатність до ефективного 
спілкування як із колегами, так і з клієнтами, 
підвищення соціальної відповідальності за 
свою діяльність. На основі узагальнення 
наукової інформації у структурі педагогічної 
культури майбутніх соціальних працівників 
пропонуємо виокремити мотиваційно-цін-
нісний, когнітивно-аксіологічний, конативно-
діяльнісний, рефлексивно-особистісний 
компоненти. У практичному контексті 
представлена узагальнена характеристика 
цих компонентів.
Ключові слова: педагогічна культура, про-

фесійна підготовка, майбутні соціальні 
працівники, зміст, характеристика, компо-
ненти.

It is analyzed in the article the pedagogical culture 
as a scientific category. Also it is justified the need 
for the pedagogical culture formation among future 
social workers. It is proved the need to improve 
the future social workers training in higher educa-
tional institutions. The pedagogical culture of the 
future specialist should осcuрy the leading place 
in the professional training. It is established that 
the complexity of the pedagogical culture forma-
tion of future social workers is that their vocational 
training has a limited pedagogical component, 
since they do not thoroughly study the discipline 
of the pedagogical cycle. There are considered 
the approaches of scholars to the coverage of 
the scientific definition of “pedagogical culture”. 
There are analyzed, in the course of the research, 
three aspects of the interpretation of pedagogical 
culture: activity, individual and social. We consider 
pedagogical culture to be the highest level of pro-
fessional education and professional competence 
of future specialists in the social sphere, since can 
be manifested at the level of pedagogical culture 
of each student's individuality. It was found out that 
the pedagogical culture of the future social worker 
reflects the tyре of pedagogical influence on his 
social environment (clients. colleagues, partners) 
during the performance of his professional duties. 
a system of values and personal attitudes. Peda-
gogical culture, in the methodological context, con-
sists of a set of personality traits, humanistic orien-
tation of activity, creative professional thinking, the 
ability to communicate effectively with colleagues 
and clients, increasing social responsibility for their 
prорose to distinguish cognitive-axiological, cona-
tive-activity, reflexive реrsonality components, on 
the basis of generalization of scientific information 
in the structure of the pedagogical culture of future 
social workers. It is presented the practical context 
a generalized description of these components.
Key words: pedagogical culture, professional 
training, future social workers content, character-
istics, components.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Українське суспільство потребує суттєвого вдоско-
налення соціальної політики та покращення якості 
надання соціальних послуг населенню. Відтак 
підвищується потреба у вдосконаленні професій-
ної підготовки майбутніх соціальних працівників 
у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які у май-
бутньому зможуть якісно надавати увесь спектр 
соціальних послуг. У процесі реалізації профе-
сійної діяльності соціальні працівники виконують 
чималий спектр професійних обов’язків, безпосе-
редньо пов’язаних із соціальними послугами, для 
своїх клієнтів, котрі перебувають у складних жит-

тєвих обставинах. Чільне місце у професійній під-
готовці має посідати педагогічна культура.

Для того, щоб компетентно надавати клієнтам 
соціальну допомогу та консультування, здійсню-
вати соціальний захист, соціальну профілактику, 
реалізовувати пропедевтичну і просвітницьку 
діяльності, майбутні соціальні працівники повинні 
бути компетентними фахівцями, оволодіти умін-
нями й навичками делікатного вирішення про-
блем клієнтів. У нашому баченні у повному обсязі 
весь спектр професійних обов’язків зможе зреа-
лізувати лише той фахівець, який володіє висо-
ким рівнем педагогічної культури у спілкуванні як 
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зі своїми колегами чи партнерами, так і зі своїми 
клієнтами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Практичні аспекти професійної підготовки майбут-
ніх соціальних працівників проаналізовані у публі-
каціях І. Звєрєвої, А. Капської, І. Козубовської, 
Г. Лактіонової, Л. Міщик, В. Поліщук, Є. Холостової 
та ін. Теоретичні та практичні питання формування 
професіоналізму майбутніх соціальних працівників 
вивчали І. Грига, І. Мигович, В. Корнещук, Н. Каба-
ченко, І. Мельничук, С. Тополянський, О. Тополь, 
Ю. Швалб та ін.

У процесі вивчення означеного кола питань 
встановлено, що особлива увага до проблеми 
педагогічної культури почала приділятися з почат-
ком розробки культурологічного напряму у філо-
софії, соціології, педагогіці та психології. Так, у 
працях Л. Бондар, О. Гайченко, Л. Ковальчук, 
Т. Колодько, Н. Панькової, В. Приходька, П. Щер-
баня розглянуто психолого-педагогічні підходи 
до характеристики сутності педагогічної культури 
вчителя. Цінними також вважаємо напрацювання 
О. Онаць [7] і В. Приходько [9] щодо практичного 
змісту педагогічної культури педагогічних кадрів і 
практичних шляхів їх формування. Наголосимо, що 
багатогранність підходів науковців до сутності та 
змісту педагогічної культури педагогів встановлю-
ють її різноманітні прояви у навчально-пізнавальній 
діяльності студентів, однак лише опосередковано 
є дотичними до нашого дослідження та не розкри-
вають усієї повноти питання педагогічної культури 
майбутніх соціальних працівників. Однією з най-
більш гострих суперечностей, виявлених нами, 
вважаємо суперечність між потребою наближення 
української соціальної сфери до світових стандар-
тів надання соціальних послуг клієнтам і не розро-
бленими належним чином методичними засадами 
організації такої професійної підготовки майбутніх 
фахівців, яка б забезпечила високий рівень педаго-
гічної культури ще під час навчання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Встановлено, що склад-
ність формування педагогічної культури майбут-
ніх соціальних працівників полягає в тому, що їхня 
професійна підготовка має обмежену педагогічну 
складову частину, адже вони ґрунтовно не вивча-
ють дисципліни педагогічного циклу. Відтак сту-
денти спеціальності 231 «Соціальна робота» під 
час навчання у ЗВО не мають змоги усвідомити 
потребу педагогічної культури для якісного між-
особистісного спілкування як зі своїми клієнтами, 
так і в колі своїх колег-співробітників чи партнерів. 
Наголосимо й на тому факті, що під час виробничих 
практик студенти помічають, що їм не вистачає тео-
ретичних знань і практичних умінь для спілкування 
з «проблемними» клієнтами, і це теж підтверджує 
значимість педагогічної культури у професійній 
діяльності. Як наслідок, виникає потреба у форму-

ванні в майбутніх соціальних працівників усіх ком-
понентів педагогічної культури ще під час навчання. 
Саме цим аспектам і буде присвячена наша публі-
кація.

Мета та завдання статті – обґрунтувати зна-
чення педагогічної культури у професійній діяль-
ності майбутніх соціальних працівників, визначити 
й охарактеризувати її компоненти.

Виклад основного матеріалу. Ідеалом про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців усіх спеці-
альностей у ЗВО є морально автономна, суспільно 
спрямована, творча, вільна і відповідальна осо-
бистість. У найбільш загальному контексті вибір 
педагогічних засобів для реалізації такого ідеалу, 
головним чином, детермінується установками на 
розуміння природи людини як носія духовної куль-
тури, активного члена соціуму, його становлення й 
саморозвитку, саморегуляції, самовизначення, що 
потребує організації виважених педагогічних відно-
син в освітньому процесі, які характеризуються вза-
єморозумінням, взаємоповагою, взаємодопомогою, 
підтримкою і високим рівнем педагогічної культури.

Формування педагогічної культури у майбут-
ніх соціальних працівників виступає нині своєрід-
ним фактором, що визначає культурність не лише 
фахівця соціальної сфери, але й усіх осіб, котрі 
перебуватимуть у професійній взаємодії з ним. 
У цьому контексті підтримуємо Т. Іванову, яка аргу-
ментовано доводить, що культура – дзеркало, в 
якому людина бачить себе і в якому вона впізнає 
себе, більше того, у неї є нагальна потреба бачити 
себе зі сторони [2, с. 32]. Тому нині актуалізується 
необхідність проведення семантичного аналізу 
змісту наукової дефініції «педагогічна культура», що 
є дихотомічним явищем, котре нерозривно зв’язує 
дві суспільні системи – педагогіку і культуру – та 
потребує тлумачення як у системі педагогіки, так і 
в системі культури.

Насамперед відзначимо, що педагогічну куль-
туру в кінці ХХ ст. науковці розглядали у декількох 
площинах. По-перше, як частину соціальної прак-
тики у сфері взаємовідносин поколінь, де накопи-
чуються певні традиції та норми взаємовідносин; 
по-друге, як галузь людського знання, що охоплює 
педагогічні концепції, теорії, норми, цінності, ідеї; 
по-третє, як діяльність учителя – суб’єкта педагогіч-
ної культури [1, с. 69]. Ці площини не втратили своєї 
цінності й залишилися актуальними і нині.

У процесі дослідження з’ясовано, що є три 
аспекти трактування педагогічної культури: діяль-
нісний, індивідуальний і соціальний. Так, у діяль-
нісному аспекті педагогічна культура розглядається 
як сутнісна характеристика способу життя, особли-
востей педагогічної системи, як процес її руху до 
нового якісного стану. В індивідуальному аспекті 
педагогічну культуру можна трактувати як прояв 
сутнісних властивостей особистості, що передба-
чає ефективне спілкування, тоді як у соціальному 
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аспекті педагогічна культура постає як явище соці-
альне, що розглядається як характеристика осно-
вних особливостей педагогічної взаємодії поколінь, 
а також виступає як засіб педагогізації соціального 
середовища.

Для повноти дослідження наведемо конкретні 
погляди науковців на головну дефініцію нашого 
дослідження. Зокрема, заслуговують на увагу 
погляди І. Ісаєва, котрий вбачає у педагогічній куль-
турі фахівця міру і спосіб творчої самореалізації 
його особистості у різних видах діяльності, спрямо-
ваної на засвоєння, передавання і створення педа-
гогічних цінностей і технологій. Учений пропонує 
вписати поняття професійно-педагогічної культури 
в категоріальний ряд: культура особистості викла-
дача, культура педагогічної діяльності, культура 
педагогічного спілкування [3, с. 24]. У дослідженні 
П. Щербань зазначено, що педагогічна культура є 
частиною загальнолюдської культури, в якій най-
більш повно відображені духовні та матеріальні цін-
ності освіти й виховання, а також способи творчої 
педагогічної діяльності, необхідні для обслугову-
вання історичного процесу зміни поколінь, соціалі-
зації особистості та здійснення освітньо-виховного 
процесу [12, с. 16]. У підручнику В. Ягупова наго-
лошено, що педагогічна культура передбачає «ово-
лодіння педагогом педагогічним досвідом людства, 
ступінь його досконалості в педагогічній діяльності, 
досягнутий рівень розвитку його особистості» 
[13, с. 168].

У нашому розумінні педагогічну культуру можна 
вважати найвищим проявом професійної освіче-
ності та професійної компетентності майбутніх 
фахівців, котрі надаватимуть соціальні послуги, 
оскільки саме на рівні педагогічної культури може 
проявитися індивідуальність кожного студента. 
Педагогічна культура майбутнього соціального 
працівника відображає тип педагогічного впливу 
на соціальне оточення (клієнтів, колег, партнерів) 
під час виконання професійних обов’язків, систему 
цінностей та особистісні позиції. Відтак педагогічну 
культуру особистості характеризує сукупність осо-
бистісних рис, гуманістична спрямованість діяль-
ності, творче професійне мислення, здатність до 
ефективного спілкування як із колегами, так і з клі-
єнтами, підвищення соціальної відповідальності за 
свою діяльність.

Інтерпретуючи позицію Н. Маслової, котра 
зазначає, що орієнтація на культуру педагогічної 
праці – це орієнтація на формування цілісного сві-
тогляду педагога [5, с. 207], можемо зазначити, що 
орієнтація на педагогічну культуру майбутнього 
соціального працівника – це нагальна потреба 
спрямованості на формування усіх її компонентів 
ще у процесі здобуття освіти у ЗВО. Вважаємо, 
що формування педагогічної культури у майбутніх 
соціальних працівників необхідно розглядати як 
складову частину професійної підготовки, яка спря-

мовується на вдосконалення їхнього особистісно-
професійного розвитку.

Погоджуємося із С. Чорною [11] у тому, що фор-
мування педагогічної культури особистості потребує 
виокремлення основних структурних складників. 
Проведений аналіз наукової літератури на предмет 
структурування компонентного складу педагогічної 
культури дає нам можливість констатувати різнопла-
новість підходів. Так, В. Кравцов [4, с. 25–26] виокре-
мив такі структурні компоненти: духовний; систему 
професійно значущих знань; професійні, психо-
лого-педагогічні та комунікативні уміння та навички; 
здатність до творчої праці; професійно значущі 
види особистісної культури; активну життєву пози-
цію, потребу у самовдосконаленні. На наш погляд, 
заслуговує на увагу думка Н. Нікітіної, яка у струк-
туру педагогічної культури вводить таку складову 
частину, як професійно-особистісне самовизна-
чення майбутнього фахівця. Феномен професійно-
особистісного самовизначення авторка розглядає 
як стрижневий компонент професійної культури осо-
бистості, що охоплює: усвідомлення себе суб’єктом 
життя і професійної діяльності; наявність стійкої сис-
теми професійно-ціннісних орієнтацій; професійно-
особистісні перспективи щодо професійно-цінніс-
них смислів, цілей, планів; позитивну професійну 
«Я-концепцію», готовність до самопізнання, само-
розвитку і самореалізації, особистісного і профе-
сійного самовдосконалення, до самовизначення у 
проблемних ситуаціях професійної життєдіяльності 
[4, с. 79]. Слушним вважаємо доповнення, яке ми 
знайшли у публікації В. Сластьоніна [10, с. 33–38]. 
Науковець зазначає, що всі компоненти педаго-
гічної культури у тій чи іншій формі мають містити 
рефлексивні механізми. На цій підставі він пропонує 
виділяти рефлексивну складову частину. Ми вра-
хували також пораду Н. Пахомової про доцільність 
внесення проектної діяльності у структурні склад-
ники педагогічної культури, оскільки це свідчить про 
вміння самостійно осмислювати фахівцем профе-
сійні задачі та «знаходити, висвітлювати і вирішу-
вати можливі суперечності у практичній діяльності; 
розглядати різні позиції щодо розв’язання одного і 
того ж питання» [8, с. 40].

На основі узагальнення наукової інформації  
[4; 8; 10; 11] у структурі педагогічної культури майбут-
ніх соціальних працівників пропонуємо виокремити 
мотиваційно-ціннісний, когнітивно-аксіологічний, 
конативно-діяльнісний, рефлексивно-особистісний 
компоненти. Так, мотиваційно-ціннісний компонент 
відображає наявність стійких внутрішніх мотивів 
здійснення професійно-педагогічного самовдоско-
налення і самовиховання. Він охоплює уміння вияв-
ляти пізнавальну активність і різнобічність особис-
тісно-професійних інтересів. До цього компонента 
віднесено активну гуманістичну позицію майбут-
нього фахівця соціальної сфери, він передбачає 
наявність ціннісних орієнтацій (віру в ефективність 
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виховного впливу на клієнтів, що перебувають у 
складних життєвих ситуаціях; прагнення бути ета-
лоном людини високої загальної культури, нести 
добро і гуманність).

Когнітивно-аксіологічний компонент, насампе-
ред, базується на системі пізнання, що охоплює 
методологічні (знання загальних принципів, підхо-
дів організації соціальної роботи з різними групами 
клієнтів); теоретичні (знання змісту, форм, методів 
і закономірностей діяльності з особистістю, котра 
опинилася у складних життєвих обставинах); мето-
дико-технологічні (знання з психолого-педагогічних 
дисциплін, які допомагають налагодити педагогічно 
виважене спілкування). Цей компонент передбачає 
сформованість розуміння цінності людського життя 
та наявність почуття справедливості, вимогли-
вості, принциповості; наявність уміння бути терп-
лячим і завжди володіти собою у будь-якій ситуації 
та постійно контролювати себе, управляти своїми 
емоціями і володіти своїм настроєм, виявляти до 
себе вимогливість, адекватно сприймати критику; 
бути коректним і толерантним у взаємовідносинах 
із колегами і клієнтами.

Конативно-діяльнісний компонент ґрунтується 
на сформованості широкого спектра практичних 
умінь: комунікативних (творчого оперування, ана-
лізу і сприймання інформації; конструювання толе-
рантного спілкування, організації довірливих сто-
сунків із клієнтами і колегами, формування почуття 
співпереживання; активного слухання, цілеспря-
мованого впливу і самоаналізу); організаційно-
діяльнісних (організовувати себе та допомагати 
налагоджувати життєдіяльність клієнтів; володіти 
педагогічною технікою налагоджування позитив-
ного мікроклімату на робочому місці, самостійно й 
оригінально осмислювати професійні задачі; ство-
рювати ситуації, які сприятимуть розвитку клієнтів; 
володіти педагогічним тактом, витримкою, тер-
пінням; демонструвати високу моральну культуру 
поведінки).

Рефлексивно-особистісний компонент базу-
ється на розвинутих особистісних якостях і перед-
бачає здатність об’єктивно оцінювати власну діяль-
ність, а також професіоналізм своїх колег, уміння 
оцінити ефективність соціальних заходів; вміння 
аналізувати свої професійні успіхи й оцінювати 
ризики від невдалих вчинків. Цей компонент перед-
бачає сформовані уміння самостійно приймати 
рішення і нести за них відповідальність, а також 
комплексно аналізувати ситуації, в яких перебу-
вають клієнти, та педагогічно виважено оцінювати 
рівень їхніх потреб і своїх можливостей.

Підсумовуючи, наголосимо, що для того, аби 
професія соціального працівника стала актуаль-
ною, майбутній фахівець повинен наповнювати 
смислове поле своєї професійної діяльності цін-
ностями, нормами і зразками інших професій 
(педагога, психолога, консультанта), інших сфер 

людської діяльності (філософії, мистецтва), які 
включають педагогічну культуру.

Висновки. Педагогічна культура є особливим 
феноменом; вона виступає основним чинником, 
що впливає на процес професійної підготовки май-
бутніх соціальних працівників, і розуміється нами як 
інтегративна характеристика ефективного впливу 
на соціальне оточення (клієнтів, колег, партнерів); 
охоплює гуманістичну спрямованість психолого-
педагогічної підготовки, сформовані уміння транс-
формувати набуті знання у нові ситуації реалізації 
соціальної політики. Педагогічна культура є міри-
лом творчої самореалізації у різних видах профе-
сійної діяльності соціального працівника та його 
спілкування, спрямованих на створення, засво-
єння і передавання педагогічних цінностей під час 
надання клієнтам соціальних послуг. У подальших 
дослідженнях плануємо висвітлити діагностичний 
інструментарій для з’ясування стану сформова-
ності компонентів педагогічної культури майбутніх 
соціальних працівників і розробити механізми їх 
удосконалення.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РІВНЕВА ТА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
LEVEL AND DEVELOPMENT STRUCTURAL PROFESSIONAL 
PREPARATION FOR FUTURE ECONOMISTS 
IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION OF UKRAINE

У статті проаналізовано рівневу та галу-
зеву структуризацію професійної підго-
товки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти України. Констатовано, 
що рівнева (ступенева) структура професій-
ної підготовки майбутніх економістів пред-
ставлена освітніми ступенями «бакалавр» 
(перший) і «магістр» (другий) та освітньо-
кваліфікаційними рівнями «молодший спеці-
аліст» і «спеціаліст». Вказано, що система 
неперервної освіти з професійної підготовки 
майбутніх економістів охоплює заклади 
вищої освіти (коледжі, технікуми, училища, 
університети, академії, інститути) різних 
форм власності та підпорядкування. Сха-
рактеризовано правові аспекти підготовки 
фахівців з економіки, регламентовані норма-
тивно-законодавчими актами, Концепцією 
розвитку економічної освіти в Україні та ін. 
Проаналізовано кількісні та якісні показники 
галузевої структуризації професійної під-
готовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти України, яка представ-
лена спеціальностями галузей знань 05 
«Економіка та соціально-поведінкові науки», 
07 «Управління та адміністрування», 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
та 29 «Міжнародні відносини». Відзначено, 
що найбільша кількість університетів, 
академій, інститутів, які здійснюють під-
готовку фахівців з економіки, зосереджена 
у м. Києві, Харківській, Дніпропетровській і 
Львівській областях. Методичним інстру-
ментарієм проведеного дослідження стали 
теоретичні методи (аналіз, порівняння, уза-
гальнення) та методи математичної ста-
тистики.
Ключові слова: професійна підготовка май-
бутніх економістів, система неперервної 
освіти, рівнева структуризація, галузева 

структуризація, Концепція розвитку еконо-
мічної освіти, заклади вищої освіти.

The article analyzes the level and branch struc-
turing of the training of future economists in the 
system of continuous education of Ukraine. It 
was stated that the level structure of the training 
of future economists is represented by the educa-
tional degrees “bachelor” (first) and “master” (sec-
ond) and educational qualification levels “junior 
specialist” and “specialist”. It is indicated that the 
system of continuing education for the training 
of future economists covers institutions of higher 
education (colleges, technical schools, colleges, 
universities, academies, institutes) of different 
forms of ownership and subordination. The legal 
aspects of training specialists in economics, regu-
lated by normative-legislative acts, the Concept of 
development of economic education in Ukraine, 
etc. are described. The quantitative and qualitative 
indicators of the sectoral structuring of the training 
of future economists in the system of continuous 
education of Ukraine, represented by the special-
ties of knowledge branches 05 “Economics and 
Social-behavioral sciences”, 07 “Management 
and administration”, 28 “Public administration and 
administration” and 29 “International relations”, 
are analyzed. It is noted that the largest number 
of universities, academies, institutes that train spe-
cialists in the economy are concentrated in Kyiv, 
Kharkiv, Dnipropetrovsk and Lviv regions. The 
methodical tools of the research were theoretical 
methods (analysis, comparison, generalization) 
and methods of mathematical statistics.
Key words: professional training of future econo-
mists, system of continuous education, level struc-
turing, branch structuring, Concept of develop-
ment of economic education, institutions of higher 
education.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Нині система неперервної професійної підготовки 
майбутніх економістів представлена закладами 
вищої освіти різних форм власності та підпорядку-
вання, а саме: коледжами, технікумами, училищами, 
університетами, академіями, інститутами. У системі 
вищої освіти підготовку фахівців з економіки здій-
снюють із виконанням вимог галузевих стандар-
тів вищої економічної освіти за спеціальностями 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне 
управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні 
відносини».

Серед актуальних питань теорії та практики про-
фесійної освіти вагомими є дослідження професійної 
підготовки майбутніх економістів. Науковий вектор 
сучасних досліджень спрямовано на форми, методи, 
засоби та зміст професійної підготовки майбутніх 
економістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз інтерпретаційних джерел, матеріалів періодич-
них видань дав змогу констатувати, що проблема 
рівневої та галузевої структуризації професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі непе-
рервної освіти України не була предметом окремого 
наукового аналізу. Окремі складники досліджува-
ної проблеми окреслено у дисертаційних роботах 
Г. Ковальчук, Т. Поясок та ін., статтях А. Сущенка 
[10], наших попередніх наукових розвідках [3; 4]  
та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Упродовж 2015–2019 рр. відбулися 
значні зміни у правовому, організаційному та зміс-
товому забезпеченні підготовки фахівців з еконо-
міки. Це спонукає нас до обґрунтування правових 
аспектів підготовки фахівців з економіки; характе-
ристики основних засад Концепції розвитку еконо-
мічної освіти в Україні, аналізу рівневої та галузевої  



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

72 Випуск 13. Т. 1. 2019

структуризації професійної підготовки майбутніх еко-
номістів у закладах вищої освіти України.

Мета статті – проаналізувати рівневу та галузеву 
структуризацію професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти України.

Виклад основного матеріалу. Згідно з Конститу-
цією України (ст. 53) повна загальна середня освіта є 
обов’язковою; держава забезпечує доступність і без-
оплатність повної загальної середньої, вищої освіти 
в державних і комунальних освітніх закладах [5]. Від-
так професійна підготовка економічних кадрів у сис-
темі ступеневої освіти закладів вищої освіти консти-
туційно закріплена.

Підготовку фахівців з економіки у закладах вищої 
освіти України регламентовано законодавчими та 
програмними урядовими документами, чинними нор-
мативно-правовими актами: Конституцією України [5], 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Концепцією розвитку економічної освіти [6] та ін. На 
виконання положень зазначених нормативно-пра-
вових документів розроблено низку постанов КМУ, 
наказів МОН України, якими уведено в дію перелік 
спеціальностей 2015 р., внесено зміни та доповнення 
до чинних нормативних документів та ін. [7–9].

Одним із основних документів, що визначають 
спрямування підготовки висококваліфікованих і кон-
курентоспроможних фахівців з економіки, котрі відпо-
відають сучасним вимогам ринкової трансформації 
економіки України, є Концепція розвитку економічної 
освіти в Україні (2003). Згідно з Концепцією «осо-
бливості змісту професійно-економічної освіти 
зумовлюються вимогами до її кінцевого результату – 
формування гармонійної, різнобічно розвиненої осо-
бистості, для якої професійні знання, уміння, навички 
і їх постійне оновлення становлять основу самореа-
лізації в економічній сфері суспільства» [6].

Концепція розвитку економічної освіти заклала 
підґрунтя безперервного професійного й особистіс-
ного розвитку. Згідно з концепцією «підґрунтям безпе-
рервної економічної освіти є економіка як наука, що 
віддзеркалює закономірності складної економічної 
системи. Знання організаційно-економічних відносин 
і відповідних галузей допоможуть створювати мате-
ріальні блага, а знання соціально-економічних від-
носин і загальної економічної теорії дадуть змогу так 
організувати процеси відтворення всіх ресурсів, щоб 
неухильно підвищувати суспільний добробут» [6].

Позитивно, що у Концепції відображена змістова 
та рівнева диференціація економічної освіти: «На 
кожному етапі безперервної економічної освіти для 
кожної людини зміст і форма освітнього процесу 
повинні віддзеркалювати задоволення потреб осо-
бистості відповідно до особливостей етапу та про-
фесії» [6]. Відтак фактично умотивованість здобуття 
професії економіста чи загальний розвиток особис-
тості стають відправною точкою у диференціації 
освітнього процесу, адже у Концепції вказується, що 
«з цього погляду усіх, хто навчається, можна поді-

лити на дві групи: фахівців, для яких економіка є 
основним предметом діяльності (професійних еконо-
містів і підприємців, менеджерів та інші управлінські 
кадри) та індивіди, для яких економічна наука є засо-
бом усвідомлення їхнього економічного становища 
на виробництві й у суспільстві, удосконалення умов 
життя, підвищення добробуту та всебічного розвитку 
особистості. Для кожної з цих груп зміст економічної 
освіти має бути різним» [6]. Повністю погоджуючись 
зі змістом Концепції, вважаємо за доцільне акценту-
вати на тому, що у ній закладено фундамент профе-
сійної підготовки сучасних економістів, яка «перед-
бачає розуміння ними закономірностей формування 
та розвитку відтворювальних процесів на макро- та 
мікрорівнях, у взаємозв’язку з розвитком політичних, 
культурних та інших суспільних процесів» [6].

Отже, у контексті досліджуваної проблеми на 
основі аналізу основних засад Концепції розвитку 
економічної освіти в Україні вказано особливості 
змістової, галузевої та рівневої диференціації еконо-
мічної освіти.

На сучасному етапі розвитку системи вищої 
освіти в Україні відчутною є тенденція до збільшення 
кількості абітурієнтів, котрі вступають до європей-
ських закладів вищої освіти. Зменшення кількості 
абітурієнтів вітчизняних закладів вищої освіти зумов-
лене демографічними, соціально-економічними та 
ін. чинниками. Тому особливої актуальності набуває 
відстеження динаміки професійної підготовки еко-
номістів різних ступенів вищої освіти та їх галузевої 
спеціалізації.

Відтак на основі аналізу даних Державної служби 
статистики України нами підготовлено перелік базо-
вих індикаторів щодо розвитку мережі закладів 
вищої освіти, які здійснюють професійну підготовку 
економістів. Загалом мережа закладів вищої освіти у 
2018/2019 н. р. (станом на 01 січня 2019 р.) складала 
652, з яких 529 перебували у державній і комунальній 
власності, 123 – у приватній. Загальна кількість сту-
дентів складала 1 522 250 осіб, із яких 1 098 749 навча-
ються за денною, 420 412 – на заочній і 3 089 – на 
вечірній формах навчання [1]. Якщо проаналізувати 
кількість студентів у розрахунку на 10 000 населення, 
то спостерігається зниження показника з 557 у 2010–
2011 н. р. до 361 у 2018–2019 н. р. [1].

Мережа університетів, академій, інститутів у 
2018/2019 н. р. (станом на 01 січня 2019 р.) складала 
282, з яких 209 перебували у державній і комунальній 
власності, 73 – у приватній. Загальна кількість студен-
тів складала 1 322 324 особи, з яких 256 853 особи 
вперше прийняті до закладу вищої освіти (без тих, 
що продовжують навчання з метою здобуття більш 
високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікацій-
ного рівня)) [1]. Якщо проаналізувати кількість сту-
дентів цих типів закладів вищої освіти у розрахунку 
на 10 000 населення, то спостерігається зниження 
показника з 476 у 2010–2011 н. р. до 314 у 2018–
2019 н. р. [1].
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Отже, аналіз даних таблиці свідчить про те, що 
значна кількість студентів – 244 621 особа – здо-
бувають вищу економічну освіту в університетах, 
академіях та інститутах у 2018–2019 н. р. Загальна 
кількість студентів цих закладів становить 
1 079 837 осіб, що свідчить про престижність еко-
номічних спеціальностей. Із загальної кількості 
осіб, вказаних нами у таблиці, значна частина 
опановує економічні спеціальності [1]. Однак у 
розрізі спеціальностей відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 
№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти» [8] до галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» зараховано 
спеціальності 051 «Економіка», 052 «Політологія», 
053 «Психологія» та 054 «Соціологія», а до галузі 29  

«Міжнародні відносини» – 291 «Міжнародні від-
носини, суспільна комунікація та регіональні сту-
дії», 292 «Міжнародні економічні відносини» та 
293 «Міжнародне право».

Отже, дані табл. 2 унаочнюють динаміку під-
готовки фахівців за освітніми ступенями (освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями) та галузями знань 
відповідно до Переліку 2015 р. Аналіз кількісних 
показників дає підстави для висновку про пере-
важання здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 
«бакалавр» і «магістр» та освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «молодший спеціаліст» галузі 07 «Управ-
ління та адміністрування». Щодо форм навчання, то 
можна простежити переважання кількісних показ-
ників підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем магістра за галузями знань «Управління 
та адміністрування», «Публічне управління та адмі-

Таблиця 1
Підготовка фахівців економічних галузей знань у ЗВО 

на початок 2018/19 н. р. відповідно до Переліку 2015 р., осіб

Назва галузі знань

Коледжі, технікуми, училища Університети, академії, інститути
Кількість 

прийнятих 
до ЗВО

Кількість 
студентів, 

усього

Кількість 
випущених 

із ЗВО

Кількість 
прийнятих 

до ЗВО

Кількість 
студентів, 

усього

Кількість 
випущених 

із ЗВО
Соціальні та поведінкові науки 456 1 495 160 1 2043 60 154 14 325
Управління й адміністрування 4 420 14 229 1 322 34 684 169 284 40 965

Публічне управління  
й адміністрування - - - 1 486 13 371 1 965

Міжнародні відносини 2 6 - 4 912 15 183 1 514
Усього 4 878 15 730 1 482 51 639 244 621 58 769

*складено автором на основі даних [1]

Таблиця 2
Кількість студентів у ЗВО на початок 2018/19 н. р. за освітніми ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) та галузями знань відповідно до Переліку 2015 р., осіб

Назва галузі знань

Коледжі, технікуми, училища Університети, академії, інститути

Усього
У т. ч. за формами 

навчання Усього
У т. ч. за формами 

навчання
денна заочна денна заочна

Підготовка молодшого спеціаліста
Соціальні та поведінкові науки 1 235 1 010 225 2 768 2 532 236
Управління та адміністрування 13 223 12 120 1 103 26 416 23 358 3 058

Міжнародні відносини - - - 9 9 -
Підготовка бакалавра

Соціальні та поведінкові науки 229 72 157 38 112 25 810 12 219
Управління й адміністрування 788 335 453 78 140 47 573 30 549

Публічне управління й адміністрування - - - 3 070 2 126 944
Міжнародні відносини 6 6 - 11 026 9 995 1 031

Підготовка спеціаліста
Соціальні та поведінкові науки - - - 200 200
Управління й адміністрування - - - 53 3 50

Підготовка магістра
Соціальні та поведінкові науки 31 18 13 19 074 9 903 9 012
Управління й адміністрування 218 113 105 64 675 29 584 34 578

Публічне управління й адміністрування - - - 10 301 2 288 7 783
Міжнародні відносини - - - 4 148 3 134 981

*складено автором на основі даних [1]
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ністрування». Причинами цього є, на наш погляд, 
можливість працевлаштування та поєднання про-
фесійної й освітньої діяльності; менша вартість 
навчання на заочній формі порівняно зі здобуттям 
освіти на денній формі; прагнення мати більше 
часу на неперервну самоосвіту та ін.

Аналіз кількості університетів, академій, інсти-
тутів, які здійснюють підготовку фахівців за спе-
ціальностями галузей знань 05 «Економіка та 
соціально-поведінкові науки», 07 «Управління та 
адміністрування», 28 «Публічне управління та 
адміністрування», останніми роками зростає. Так, 
наприклад, за даними ДП «Інфоресурс», у 2019 р. 
підготовку бакалаврів зі спеціальності 051 «Еконо-
міка» здійснюють 176 закладів вищої освіти дер-
жавної, комунальної та приватної форм власності. 
Підготовку магістрів зі спеціальності 051 «Еконо-
міка» проводять 133 заклади вищої освіти. Під-
готовку бакалаврів зі спеціальності 071 «Облік та 
оподаткування» здійснюють 163 заклади вищої 
освіти, а магістрів – 121 заклад [2].

Аналіз місцезнаходження та кількості закладів 
вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх 
економістів, у регіональному розрізі свідчить про 
те, що найбільша кількість закладів вищої освіти 
зосереджена у м. Києві. Найбільша кількість закла-
дів вищої освіти – у Харківській, Дніпропетровській 
і Львівській областях. Так, зокрема, за даними 
ДП «Інфоресурс», у 2019 р. підготовку бакалав-
рів зі спеціальності 051 «Економіка» здійснюють 
24 заклади вищої освіти, що знаходяться у м. Київ, 
19 – у м. Харків [2].

За даними ДП «Інфоресурс», у 2019 р. серед 
економічних спеціальностей найпрестижнішою 
(за кількістю вступників) є підготовка бакалаврів зі 
спеціальності 073 «Менеджмент», яку здійснюють 
206 закладів вищої освіти державної, комунальної 
та приватної форм власності. У розрізі регіональ-
ної структуризації професійної підготовки майбут-
ніх менеджерів її провадять заклади вищої освіти 
м. Києва (29 ЗВО), м. Харкова (18 ЗВО), м. Одеси 
(17 ЗВО), м. Дніпро та м. Львів (по 12 ЗВО) та ін. 
[2]. На наш погляд, розширення мережі закладів 
вищої освіти зумовлено збільшенням потреби у 
наданні освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Отже, забезпечення підготовки висококваліфі-
кованих і конкурентоспроможних фахівців з еко-
номіки є одним із пріоритетних і перспективних 
напрямів державної освітньої політики. Профе-
сійна підготовка майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти України має складну рівневу 
та галузеву структуризацію. Рівнева структура 
професійної підготовки представлена освіт-
німи ступенями «бакалавр» (перший) і «магістр» 
(другий) та освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«молодший спеціаліст» і «спеціаліст». Правові 

аспекти підготовки фахівців з економіки регла-
ментовано нормативно-законодавчими актами, 
урядовими програмними документами, норма-
тивно-правовими актами, на виконання положень 
яких розроблено низку наказів МОН України, а 
також Концепцією розвитку економічної освіти в 
Україні. Найбільша кількість університетів, акаде-
мій, інститутів, які здійснюють підготовку фахівців 
з економіки, зосереджена у м. Києві, Харківській, 
Дніпропетровській і Львівській областях. Упродовж 
2016/2017–2018/2019 н. р. спостерігалася тенден-
ція до розширення мережі університетів, акаде-
мій, інститутів, що здійснюють підготовку фахівців 
за спеціальностями галузей знань 05 «Економіка 
та соціально-поведінкові науки», 07 «Управління 
та адміністрування», 28 «Публічне управління та 
адміністрування».
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMING THE ADMINISTRATIVE 
COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS OF SPORTS ACTIVITIES

Стаття присвячена висвітленню теоре-
тичних засад формування управлінської ком-
петентності майбутніх менеджерів спор-
тивної діяльності. Зазначено, що науковці 
розглядали різні аспекти професійної компе-
тентності та культури менеджера у спор-
тивній діяльності, проблему формування 
управлінської компетентності. Достатньо 
уваги приділялося дослідженню проблем орга-
нізації та технології менеджменту суб’єктів 
та об’єктів управління фізичною культурою 
та спортом, а також загальних проблем 
менеджменту освіти. Проведений аналіз 
наукових праць, присвячених формуванню 
професійної та управлінської компетент-
ності майбутніх менеджерів спортивної 
діяльності, свідчить про те, що ця проблема 
як у теоретичному, так і в методологічному 
аспектах досліджена недостатньо. Автор 
наголошує, що розвиток фізкультурно-спор-
тивного руху в ринкових умовах неможливий 
без фахово підготовлених, компетентних 
менеджерів. Встановлено, що формуванню 
управлінської компетентності майбутніх 
менеджерів спортивної діяльності сприя-
тиме комплексний компетентністний підхід, 
який дасть змогу підготувати кваліфікова-
них менеджерів спортивної діяльності. Нада-
ється визначення поняттям «компетент-
ність», «компетенція» та «менеджмент». 
Порівнюються такі поняття, як компетент-
ність та компетенція, з’ясовується різниця 
між цими двома поняттями. У статті ілю-
струється історія виникнення та розвитку 
менеджменту як взагалі, так і в Україні. Автор 
підкреслює важливість формування управлін-
ської компетентності під час фахової під-
готовки майбутніх менеджерів спортивної 
діяльності. У статті також ідеться про те, 
що доцільним буде виховувати у майбутніх 
фахівців особистісні якості, які також спри-
яють формуванню професійної компетент-
ності майбутніх фахівців. На думку автора, 
формування управлінської компетентності 
майбутнього менеджера спортивної діяль-
ності у процесі фахової підготовки має 
базуватися на загальнолюдських цінностях, 
комплексному компетентністному підході 
та професійній компетенції майбутнього 
фахівця, необхідних під час роботи у складних 
соціально-економічних умовах.

Ключові слова: компетентність, ком-
петенція, професійна компетентність, 
менеджмент, управлінська компетент-
ність.

The article is devoted to the presentation of theo-
retical principles of forming the administrative com-
petence of future managers of sports activities. It 
was noted that the researchers considered various 
aspects of professional competence and culture of 
the manager in sporting activities, the problem of 
forming managerial competence. Enough attention 
was paid to the study of the organization and tech-
nology of management of subjects and objects of 
physical culture and sports management, as well as 
general problems of education management. The 
analysis of scientific works devoted to the forma-
tion of professional and managerial competence of 
future managers of sports activities shows that this 
problem is not sufficiently investigated both theo-
retically and methodologically. The author stresses 
that the development of physical culture and sports 
movement in market conditions is impossible without 
skilled and competent managers. It is established 
that the formation of administrative competence of 
future managers of sports activities will be facilitated 
by a comprehensive competence approach, which 
in turn will provide the opportunity to prepare skilled 
managers of sports activities. The definition of com-
petence, competency and management is given. 
Such concepts as competence and competency are 
compared; the difference between these two con-
cepts is clarified. The article illustrates the history of 
the emergence and development of management in 
general, and in Ukraine. The author emphasizes the 
importance of forming administrative competence 
during the professional training of future managers 
of sports activities. The article also mentions that it 
would be rational to educate future personalities on 
personal qualities which also contribute to the forma-
tion of professional competence of future specialists. 
According to the author, the formation of managerial 
competence of the future manager of sporting activi-
ties in the process of professional training should be 
based on universal values, a comprehensive com-
petence approach and professional competence of 
the future specialist that are necessary during work 
in complex socio-economic conditions.
Key words: competence, competency, profes-
sional competence, management, administrative 
competence.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах глобалізації, технологічного вибуху та стрім-
кого економічного прогресу на перший план виходять 
базові та соціальні компетенції. Є підстави вважати, 
що лише компетентністний підхід до професійної під-
готовки майбутніх фахівців дає можливість успішно 
поєднувати як власні інтереси, так і інтереси суспіль-
ства. Наша сьогоденність, активна євроінтеграція всіх 
сфер суспільного життя вимагають змін у професійній 
діяльності кожного члена суспільства.

Перехід на ринкову економіку, інтеграція у 
міжнародний освітній простір, демократизація 

та гуманізація суспільного життя у країні набули 
найбільшої актуальності. Соціально-економічні 
перетворення зумовили нові завдання, пов’язані з 
удосконаленням системи вищої освіти, фізичного 
виховання та спорту, що постали перед державою. 
Вирішення цих завдань відбуватиметься за умов 
формування ціннісних орієнтацій населення, спря-
мованих на зміцнення здоров’я, організацію здо-
рового способу життя, підвищення рівня фізичного 
виховання молоді, які сьогодні визивають глибоку 
занепокоєність і стають викликом для суспіль-
ства на сучасному етапі його розвитку [6, с. 11].  
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Звичайно, динамічний розвиток суспільства вису-
ває й нові вимоги до системи вищої професійної 
освіти в Україні. Насамперед зміни, що відбува-
ються в економіці, потребують використання нових 
методів і підходів в освітній галузі підготовки фахів-
ців. Сучасний етап розвитку сфери фізичної куль-
тури і спорту зумовлює нові вимоги до кадрового 
забезпечення цієї сфери гуманітарної політики. На 
думку багатьох науковців, розвиток управлінської 
компетентності менеджера спортивної діяльності 
є складним, багатостороннім процесом. Щоб стати 
справжнім управлінцем у сфері фізичної культури 
і спорту, керівнику спортивного закладу під час 
управління необхідно знати і володіти усіма аспек-
тами психолого-педагогічних наук, соціологічних, 
культурологічних, бути фахівцем у сфері фізич-
ної культури і спорту, освітнього менеджменту, а 
також бути компетентним у різних галузях науки й 
людинознавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання професійної компетентності майбутніх 
менеджерів фізичного виховання і спорту були 
предметом дослідження науковців протягом бага-
тьох десятиліть. Серед сучасних дослідників зазна-
чену проблему вивчали М. Дудчак, О. Жданова, 
В. Жолдак, Ю. Мічуда, І. Переверзін, В. Саюк та 
ін. Автори розглядали різні аспекти професійної 
компетентності та культури менеджера у спортив-
ній діяльності. Проблема формування саме управ-
лінської компетентності висвітлюється в роботах 
Є. Воробйова, Т. Глушмана, О. Гонтарук, Ю. Дубрев-
ського, В. Жигирь, С. Колодезникової, С. Криштано-
вич, І. Сарафанової, О. Свєртнєва, та ін.

У попередні роки достатньо уваги приділялося 
дослідженню проблем організації та технології 
менеджменту суб’єктів і об’єктів управління фізич-
ною культурою та спортом у роботах О. Горбенко, 
Н. Петренко, І. Приходько, Г. Путятіної, І. Хомко; 
вивченням загальних проблем менеджменту 
освіти займалися А. Бойко, І. Корольова, А. Чер-
ниш; проблеми кадрового забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту вивчають О. Жданова, 
Т. Курчаба та ін.

Було здійснено обґрунтування гуманоцен-
тричної та соціоцентричної переорієнтації освіти 
в умовах ринкових відносин для того, щоб задо-
вольнити потреби як особистості, так і суспільства. 
Це питання висвітлювали у своїх роботах такі нау-
ковці, як: В. Андрущенко, О. Долженко, С. Клепко, 
Х. Тхагансоєв, Г. Щедровицький та ін. Розв’язанню 
проблем управління освітою, освітнього менедж-
менту присвячені праці М. Гончарова, М. Гриньо-
вої, В. Крижко, А. Моїсеєва, В. Симонова, Н. Уша-
кової та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Формуванню управлінської 
компетенції не було приділено достатньо уваги, 
але необхідність ефективної системи підготовки 

менеджерів зумовлена також реформуванням 
галузі фізичної культури і спорту. Сучасні погляди 
на ефективність професійної діяльності керівни-
ків підприємств, державних установ, громадських 
і спортивних організацій, закладів вищої освіти 
звертаються до найбільш глибокого вивчення 
питань, які перебувають у площині виробничих 
відносин, підвищення ефективності праці та її про-
дуктивності, мотивації та стимулювання праців-
ників, урегулюванням людських взаємовідносин 
[5, с. 91].

Аналіз великої кількості досліджень із цього 
питання свідчить, що цілісної концепції у зазна-
ченому напрямі ще не розроблено, немає також 
наукових праць, які б комплексно висвітлювали 
питання формування управлінської компетент-
ності майбутнього менеджера спортивної діяль-
ності. Саме зазначені питання послужили осно-
вою для нашої роботи.

Мета статті – висвітлити науково-теоретичні 
засади формування управлінської компетентності 
майбутніх менеджерів спортивної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток фіз-
культурно-спортивного руху в ринкових умовах 
неможливий без фахово підготовлених, ком-
петентних менеджерів, які здійснюватимуть на 
професійній основі свою діяльність, забезпечу-
ватимуть активізацію інноваційної активності, 
формування ефективної інвестиційної політики та 
соціальної інфраструктури у країні, розвиток видів 
спорту та фізкультурно-спортивних послуг тощо.

За Міжнародною стандартною класифіка-
цією професій 2008 р. (International Standard 
Classification of Occupations 2008 – ISCO-2008) 
«Менеджери (керівники)» (Managers) планують, 
спрямовують, координують та оцінюють всебічну 
діяльність підприємств, урядових структур та 
інших організацій, які є у їхньому складі, а також 
формулюють і аналізують їх політику, нормативні 
акти, правила та настанови [4, с. 594].

Аналіз наукової літератури показує, що ево-
люція терміна «менеджмент» (від англійського 
management – управління) привела до відміннос-
тей у тлумаченні цього поняття. Фундаментальний 
Оксфордський словник англійської мови наводить 
чотири значення слова «менеджмент»: 1) спо-
сіб (манера) спілкування з людьми; 2) мистецтво 
управління; 3) специфічні здібності й адміністра-
тивні навички; 4) орган управління, адміністра-
тивна одиниця. В інших джерелах «менеджмент» 
визначають як наукову дисципліну, що висвітлює 
проблеми управління, вивчає техніко-організа-
ційні та соціальні аспекти управління суспільним 
виробництвом [1].

Таким чином, менеджмент – це управління 
будь-яким соціальним об’єктом; володіння май-
стерністю управління; професіоналізм організа-
тора виробництва, що забезпечує високий рівень 
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ефективності праці без жорсткого адміністру-
вання. В англомовних країнах цим словом вира-
жають функцію, навчальну дисципліну, професію, 
галузь наукового дослідження.

Підготовку спеціалістів за напрямом підго-
товки «Менеджмент» в Україні розпочато в 1994 р. 
Фахівці з менеджменту користуються сьогодні під-
вищеним попитом на ринку освітніх послуг. Фахі-
вець за напрямом підготовки «Менеджмент» за 
умов набуття відповідного досвіду може адап-
туватися до таких видів суміжної професійної 
діяльності: економічної, маркетингової, обліково-
контрольної, зовнішньоекономічної, освітньої, 
науково-дослідницької.

Дослідження вчених свідчать про те, що у різ-
них країнах світу система підготовки спортивних 
менеджерів у закладах вищої освіти почала скла-
датися з другої половини 80-х рр. ХХ ст. Відтоді 
і донині накопичено значний теоретичний і прак-
тичний досвід діяльності спортивного менеджера, 
що розглядається у літературі різними авторами. 
Із часів незалежності України сфера управління 
фізичною культурою і спортом отримує фахівців 
широкого профілю, які можуть посідати різнома-
нітні управлінські посади, але працівники фізкуль-
турно-спортивних організацій дедалі більше пере-
конуються в необхідності використання основних 
надбань сучасного менеджменту. Тому соціальна 
практика поставила сьогодні на перший план 
створення в Україні цілісної структурної системи 
менеджменту, що передбачає оволодіння майбут-
німи фахівцями необхідними професійними ком-
петентностями з метою поліпшення ефективності 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 
сучасних умовах ринкової економіки [9, с. 19–20].

Компетенція –добра обізнаність із чим-небудь; 
коло повноважень якої-небудь організації, уста-
нови або особи; сукупність прав і обов’язків, якими 
у певній галузі наділені підприємства. установи, 
організації або службові особи. Компетентність – 
обізнаність, кваліфікованість, поінформованість 
або авторитетність у якій-небудь галузі.

Було з’ясовано, що в галузі фізичної культури 
й освіти поняття «компетентність» трактується як 
універсальна передумова професійного станов-
лення особистості у реальній соціально-економіч-
ній ситуації відповідно до умов, що складаються у 
суспільстві; сфера діяльності, у якій реалізується 
професійна компетентність.

У педагогічній науці терміни «компетенція» і 
«компетентність» визначають нові реалії і завдання 
у зв’язку з підготовкою молоді до активної участі 
у громадському житті. Компетентність – це якість 
особистості, що передбачає володіння визна-
ченою компетенцією. У свою чергу, професійна 
компетентність розглядається як індивідуальна 
характеристика ступеня відповідності вимогам 
професії; індивідуально-психологічне утворення, 

яке включає досвід, знання, уміння, професійно-
важливі якості, психологічну готовність [6, с. 12].

У наукових дослідженнях останніх років поняття 
«компетентність» розглядається як вищий рівень 
професійної діяльності, що вивчається акмео-
логією (А. Деркач, В. Рибалка). Саме тому вчені 
акмеологічного напряму дійшли висновку, що 
для ефективного здійснення професійної управ-
лінської діяльності керівник спортивного закладу 
повинен володіти не тільки професіоналізмом 
діяльності, а й професіоналізмом особистості.

Таким чином, професійна управлінська компе-
тентність визначає обсяг компетенцій, коло повно-
важень у сфері управлінської діяльності, тобто 
питання, у яких суб’єкт володіє пізнаннями, досві-
дом, навичками, що відображають соціально-про-
фесійний статус та управлінську кваліфікацію, а 
також певні особистісні, індивідуальні здібності 
для реалізації професійної діяльності [3, с. 126].

Методологічною основою сучасних досліджень 
із професійної освіти є компетентністний підхід, 
який у «Національному освітньому глосарії: вища 
освіта» обґрунтовано як «підхід до визначення 
результатів навчання, що базується на їх описі у 
термінах компетентностей». Зазначається також: 
«Компетентнісний підхід є ключовим методоло-
гічним інструментом реалізації цілей Болонського 
процесу» [7, с. 31]. Компетентнісний підхід розкри-
ває цілі, зміст і методологію професійної освіти. 
Професійна компетентність майбутніх менедже-
рів фізичної культури та спорту розглядається 
як цілісна характеристика індивіда, об’єднання 
знань, умінь і навичок, які продукують професій-
ний інтелект, фахові позиції та індивідуально-пси-
хологічні особливості цих фахівців [7, с. 46].

Професійна компетентність фахівця галузі 
фізичного виховання і спорту розглядається як 
інтегрована професійно-особистісна характерис-
тика у програми навчальних закладів, яка повинна 
забезпечувати ефективний рівень їх професійної 
діяльності та відображати рівень сформованості 
професійної компетентності, що визначаються 
сукупністю мотиваційних і ціннісних установок, 
зумовлених необхідним обсягом знань і вмінь, рів-
нем професійної майстерності та досвідом роботи 
в обраній сфері діяльності [2, с. 124].

Висновки. Ефективне управління педагогічним, 
навчально-тренувальним процесом або структу-
рою фізкультурно-спортивної спрямованості зале-
жить від компетентності працівника, яка передба-
чає у нього наявність спеціальної освіти, широкої 
загальної та спеціальної ерудиції, постійне підви-
щення науково-професійної підготовки, що забез-
печується діловими й особистісними якостями, які 
можна розглядати як ключ до ефективного вико-
нання професійних обов’язків [5, с. 92].

Ми вважаємо, що формування управлінської 
компетентності майбутнього менеджера спортивної  
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діяльності у процесі фахової підготовки має базу-
ватися на загальнолюдських цінностях, комплек-
сному компетентністному підході та професійній 
компетенції майбутнього фахівця, які є необхід-
ними під час роботи у складних соціально-еко-
номічних умовах. Відтак можна впевнено ствер-
джувати, що розвиток у майбутніх менеджерів 
спортивної діяльності готовності до здійснення 
самостійної пізнавальної роботи, стимулювання 
їхнього творчого мислення у специфічних профе-
сійно зумовлених ситуаціях дає можливість надалі 
ефективно організовувати працю, підвищувати 
продуктивність, вдало здійснювати управління 
колективом, персоналом, процесом навчання, 
виховання молоді, підготовку спортсменів тощо.

Перспективами в цьому напрямі є подальше 
дослідження вищезазначеної проблеми, а саме 
розробка поняття «управлінська компетентність», 
визначення пріоритетних особистісних якостей 
щодо її формування у процесі професійної фахо-
вої підготовки майбутніх менеджерів спортивної 
діяльності.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ 
У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
CONCEPTUAL BASIS OF TRAINING MODERN SPECIALISTS 
IN THE CONTEXT OF THE INNOVATION EDUCATIONAL PARADIGM

Статтю присвячено дослідженню кон-
цептуальних основ підготовки сучасних 
фахівців в умовах зміни парадигми освіти. 
На основі аналізу філософської й педаго-
гічної літератури визначено передумови 
кризи класичної парадигми освіти, обумов-
лені динамікою соціокультурної дійсності 
(випадковість, нестійкість, динамізм і непе-
редбаченість світопорядку; становлення 
інформаційного суспільства; глобалізація 
освіти, синтез природничих і гуманітарних 
наук), встановлено сучасні тренди освіти, 
серед яких інформатизація й діджиталізація 
освіти, глобалізація освітнього простору й 
інтернаціоналізація навчання, зміна концеп-
ції викладання, удосконалення навчального 
середовища, розроблення та імплементація 
інституційних політик і стратегій. Проана-
лізовано моделі світу як взасадничі основи 
сучасних парадигм у ретроспективі розви-
тку суспільства (від індустріального до сус-
пільства знань), що зумовлює необхідність 
переосмислення концептуальних основ під-
готовки фахівців як активних агентів розбу-
дови систем національного господарювання 
майбутнього. Виокремлено й схарактери-
зовано існуючі концепції освіти, а саме кон-
цепцію гармонійної цілісності (реалізація 
ідей створення єдиної, цілісної, гармонійної 
теорії педагогіки і централізованої системи 
управління освітою), релятивістсько-плю-
ралістичну (визнає необхідність застосу-
вання принципів плюралізму, педоцентризму 
та релятивізму в педагогічній діяльності, 
пріоритетність ролі індивідуальних інтер-
есів над громадськими) й синтетичну 
(поєднує обидві попередні концепції освіти, 
визначаючи, що загальні, громадські інтер-
еси в педагогічному процесі мають бути 
мінімальними) концепції. Визначено мето-
дологічні напрями й підходи як підґрунтя 
підготовки сучасних фахівців, основними 
серед яких є аналітичний, критико-раціона-
лістичний, необіхевіористський, неопраг-
матичний, соціал-конструктивістський, 
емансипаторсько-педагогічний, діалогічний, 
екзистенційно-герменевтичний, гумані-
тарно-педагогічний, постмодерністський, 
синергетичний.
Ключові слова: підготовка сучасних фахів-
ців, парадигма освіти, тренди сучасної 

освіти, методологічні підходи, інформаційне 
суспільство.

The article is devoted to the research of concep-
tual bases of training of modern specialists in 
the conditions of changing the paradigm of edu-
cation. Based on the analysis of philosophical 
and pedagogical literature, the preconditions of 
the crisis of the classical paradigm of education, 
determined by the dynamics of socio-cultural 
reality (randomness, instability, dynamism and 
unpredictability of world order, the formation of 
an information society, the globalization of edu-
cation, the synthesis of natural and humanitarian 
sciences) are determined. Modern educational 
trends are established, among them the infor-
matization and digitalization of education, the 
globalization of the educational space and the 
internationalization of education, the change of 
the concept of teaching, the improvement of the 
educational environment, the development and 
implementation of institutional policies and strat-
egies. The models of the world are analyzed as 
the basis of modern paradigms in the retrospect 
of the development of society (from the industrial 
to the knowledge society), which necessitates a 
rethinking of the conceptual foundations of the 
training of specialists. The existing concepts of 
education, namely, the concept of harmonious 
integrity (implementation of ideas for the cre-
ation of a unified, holistic, harmonious theory of 
pedagogy and the centralized system of edu-
cation management), are relativistic-pluralistic 
(recognizes the need for the application of the 
principles of pluralism, pedocentrism and relativ-
ism in pedagogical activity, the priority of the role 
of individual interests over social) and synthetic 
(combines both the previous concepts of educa-
tion, defining that the general, public interest in 
the teacher which process should be minimal) 
conceptsare characterized. The methodological 
directions and approaches are defined as the 
basis for the training of modern specialists, the 
main ones include analytical, critical-rationalist, 
neobechheviorist, neopragmatic, social-con-
structivist, emancipatory-pedagogical, dialogical, 
existential-hermeneutic, humanitarian, pedagog-
ical, postmodern, synergetic.
Key words: training of modern specialists, para-
digm of education, trends of modern education, 
methodological approaches, information society.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасні трансформаційні процеси соціокультурної 
дійсності й ситуація нечіткого спрямування націо-
нальної освіти визначають необхідність перегляду 
її існуючих парадигм з метою виокремлення опти-
мальних векторів розвитку систем професійної 
підготовки фахівців, орієнтованих на формування 
ціннісної моделі інноваційної людини майбутнього. 
З огляду на неспроможність традиційної класичної 
парадигми освіти задовольнити потреби суспіль-
ства, наукову увагу як філософів, так і педагогів 
сучасності зосереджено на дослідженніновітньої, 

інноваційної парадигми освіти як підґрунтя підго-
товки сучасних фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз філософської й педагогічної літератури 
засвідчує активізацію наукових пошуків учених у 
напрямі дослідження філософських засад про-
фесійної підготовки спеціалістів. Так, шляхи онов-
лення вітчизняного освітнього дискурсу вивчають 
В. Андрущенко, О. Базалук, В. Кремень, В. Лутай, 
Н. Сухова, І. Передборська. Аналіз проблем 
української освіти з філософським підходом до 
їх пояснення та вирішення реалізується такими  
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науковцями, як М. Бойченко, І. Каленюк, С. Клепко, 
М. Михальченко, В. Огнев’юк, Є. Пінчук, М. Рома-
ненко, О. Шевченко, А. Ярошенко. Дослідження 
концептів сучасної професійної освіти здійсню-
ється й зарубіжними дослідниками (Б. Брецинка, 
Г. Гізеке, К. Данелт).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на достатню 
кількість наукових напрацювань у цій галузі, не 
достатньо дослідженими залишаються питання 
визначення в засадничих основ сучасних пара-
дигм в ретроспективі розвитку суспільства, що 
становлять підґрунтя професійної підготовки 
сучасних фахівців з інноваційно-продуктивним 
типом мислення.

Метою статті є визначення концептуальних 
засад підготовки фахівців у контексті інноваційної 
освітньої парадигми.

Виклад основного матеріалу. Проведений 
аналіз наукової літератури [1; 4; 6; 9] засвідчив, 
що сучасні зміни в освіті, які призводять до неді-
євості її класичної парадигми, спричинені низкою 
соціокультурних та політико-економічних обста-
вин. У першу чергу, вони обумовлені бурхливим 
розвитком інформаційних технологій, їх проник-
ненням у всі сфери людського буття, що перед-
бачає перехід людства до нового типу цивілізації, 
яку у науковій літературі називають «інформацій-
ним суспільством», що трактується як суспільство, 
в якому діяльність людей здійснюється на основі 
використання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій та технологій зв’язку [5].

У той же час, як зазначено В. Андрущенком, 
І. Передборською, відбулися зміни й в екзистенцій-
ній ситуації людства. Світ характеризується без-
прецедентним зростанням випадковості, нестій-
кості, динамізму та непередбаченості. У просторі 
існування Homo Sapiens створюються все нові 
та нові зони ризику й невизначеності. Сучасна 
наукова картина світу свідчить про кризу раціона-
лістичного світогляду, який орієнтував людину на 
постійне перетворення світу в своїх інтересах за 
законами розуму [7].

Інша особливість світоглядної переорієнтації 
пов’язана з виникненням у кінці ХХ ст. передумов 

для синтезу природничих і гуманітарних наук. Суть 
цього феномена полягає в тому, що наукове зна-
ння набуває статусу духовного пошуку, з частково 
вузькопрофесійної діяльності перетворюється на 
смисложиттєву орієнтацію.

На сучасні освітні процеси також впливає і гло-
балізація як об’єктивно зумовлений процес зрос-
тання загальної взаємозалежності країн в умовах 
розширення обріїв сучасного світу. Розуміння гло-
балізації як різноманіття є важливим методологіч-
ним ключем до тлумачення інтеграційних процесів 
у сучасній освіті. Загалом вплив сучасних соціо-
культурних тенденцій на систему освіти виявля-
ється в посиленні її ролі як джерела ідей, нового 
знання, технології, інформації; усвідомленні імпе-
ративу виживання і глобальної відповідальності за 
свої дії, що визначається мірою духовного у кожній 
людині; урізноманітненні соціальних укладів сус-
пільства, що зумовлює потребу в гнучкості мис-
лення, сприйняття світу та діалозі культур [7].

Отже, фактори, що обумовлюють зміни сучас-
них освітніх систем, в узагальненому вигляді пред-
ставлено на рис. 1.

Таким чином, означений соціокультурний й тех-
нологічний контексти внаслідок недієвості класич-
ної освітньої парадигми зумовлюють процес кар-
динальних змін в освіті, і, відповідно, перегляду 
взасадничих принципів реалізації професійної під-
готовки сучасних фахівців, яка має враховувати 
новітні тенденції розвитку освіти. Саме проекту-
вання траєкторії розвитку закладів освіти з ураху-
ванням стратегічних освітніх трендів уможливить 
підготовку компонентних спеціалістів, що відпові-
дають вимогам сучасності.

На основі узагальнення результатів дослі-
дження наукової літератури [2; 5; 7], було вио-
кремлено сучасні тенденції розвитку освіти, які 
представлено у вигляді рис. 2.

Якщо поняття глобалізації, інтернаціоналізації, 
інформатизації для освітньої сфери є не новими, 
то термін «діджиталізація освіти» у науковому 
тезаурусі з’явився відносно нещодавно, тому є 
малодослідженим. 

Так, Ж.-П. де Клерк підкреслює, що діджита-
лізація полягає у використанні цифрових техно-

ОСВІТА

Становлення 
інформаційного 

суспільства

Випадковість, 
нестійкість, динамізм 
та непередбаченість 
світопорядку

Синтез природничих і 
гуманітарних наук

Глобалізація освітнього 
простору

Рис. 1. Фактори змін сучасних освітніх систем
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логій та даних (оцифрованих (діджитизованих) 
та існуючих у цифровій формі спочатку) з метою 
зміни/трансформації процесів (відмінних від 
суто діджитизації останніх) та створення належ-
ного середовища для їх реалізації, в основі 
якого – використання цифрової інформації. Для 
цілей освіти діджиталізація розглядається як 
уможливлення, поліпшення та/або перетворення 
освітніх процесів через застосування цифрових 
технологій та більш широке використання пере-
творених у знання цифрових даних із метою 
одержання певних переваг [8].

Діджиталізація освіти вбачається в викорис-
танні онлайн-бібліотек; онлайн-курсів; студент-
ських порталів; соціальних медіа для комунікації; 
персоніфікованих навчальних порталів; депозита-
ріїв; е-портфоліо; онлайн іспитів та тестів; MOOCs; 
tablet computing; games, gamification; learning 
analytics; 3Dprinting and wearable technologies 
тощо. Основні напрями діджиталізації представ-
лено на рис. 3.

Однак, як було встановлено науковцями, 
бурхливий економічний і технологічний розви-
ток інформаційних технологій, що призводить до 

ОСВІТА

Зміна концепції викладання 
(результати навчання; 

баланс між викладанням і 
дослідженнями; залучення 
зовнішніх стейкхолдерів; 
вимоги до викладацького 

персоналу)

Інформатизація, діджиталізація освіти (комп'ютерні класи; Wi-Fi; онлайн-бібліотека; 
онлайн-курси; студентський портал; соціальні медіа для комунікації; персоніфікований 

навчальний портал; депозитарії; е-портфоліо; онлайн іспити та тести; MOOCs; tablet 
computing; games, gamification; learning analytics; 3D printing and wearable technologies)

Глобалізація освітнього простору й 
інтернаціоналізація навчання: 

мобільність студентів і персоналу; 
міжнародна співпраця; міжнародні 
студенти; міжнародна дослідницька 
співпраця; викладання англійською 

мовою; міжнародний персонал

Удосконалення навчального середовища 
(розвиток бібліотек і навчальних ресурсних 
центрів; наукові і комп'ютерні лабораторії; 

адаптація навчальних аудиторії для 
урізноманітнення підходів до викладання; зони 

для інтерактивної взаємодії та командної роботи

Розроблення та імплементація
інституційних політик та 

стратегій

Рис. 2. Тренди сучасної освіти

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Цифрове суспільство (навички і 
вакансії; охорона здоров’я та старіння; 
розумне життя; комунальні послуги; 

кібербезпека і конфіденційність; 
Інтернет-довіра)

Дослідження та інновації (інновації; 
цифрова інфраструктура; нові технології; 
компоненти та системи; відкрита наука; 

робототехніка; науково-дослідні 
консультанти)

Доступ та комунікації
(широкосмуговий доступ в 
Європі; телекомунікації; 

відкритий Інтернет)

Цифрова освіта (стартап Європи; 
дані; хмарні технології; майбутнє 

Інтернету; консультанти)

Рис. 3. Напрями діджиталізації
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збільшення обсягу інформації, не обов’язково 
забезпечує приріст знань. Все більш очевидним є 
той факт, що інформаційне суспільство не гаран-
тує якості і безпеки життя своїх громадян. Томуус-
відомлюючи глибокі протиріччя і загрози у розви-
тку інформаційного суспільства, мислителі стали 
активно здійснювати дослідження інших вимірів 
нового соціального порядку. Наслідком такого 
пошуку стало формування концепції суспільства 
знань [4].

Т. Кучера, Л. Насонова, В. Дейнека визначають 
суспільство знань як суспільство, джерелом роз-
витку якого є власна багатоманітність та власні 
здібності щодо створення й поширення інтелек-
туального продукту, ключовими цінностями якого 
є навчання для всіх протягом життя і розвиток 
всього різноманіття знань як цінності.Суспільство 
знань відрізняється від інформаційного суспіль-
ства в тому, що перше служить для перетворення 
інформації в ресурси, які дозволяють суспільству 
вживати ефективних заходів, у той час як останнє 
тільки створює і поширює вихідні дані [4].

Тому перспективним завданням освітньої 
сфери є формування у майбутніх фахівців як 
агентів розбудови суспільства знань інновацій-
ного мислення, орієнтованого на ефективне ство-
рення новацій і конструктивне ставлення до ново-
введень. У такому суспільстві зростає значення 
міждисциплінарного, системного знання, яке 
дозволяє самостійно знаходити і приймати відпо-
відальні рішення в умовах невизначеності, в кри-
тичних і стресових ситуаціях, в тих випадках, коли 
людина стикається з новими досить складними 
природними і соціальними явищами і процесами. 

Осмислення науковцями таких перспектив 
активізує їх пошук у напрямі дослідження нових 

концепцій освіти, нових форм організації науко-
вого знання, спрямованих на модернізацію сис-
теми професійної підготовки фахівців. Динаміка 
такого пошуку обумовлюється зміною цивілізацій, 
соціокультурної дійсності, умов функціонування 
суспільства, зміною моделей світу. На основі ана-
лізу літературних джерел [1, 3, 6] було система-
тизовано динаміку розвитку суспільства у світі як 
основи сучасних парадигм (рис. 4).

Проаналізуємо більш детально наукові теорії 
як основу концептів підготовки майбутніх фахів-
ців. Як підкреслено В. Кізімою, представники кла-
сичної парадигми виводили знання про людину із 
загального, світоглядно-філософського уявлення 
про світ, розглядаючи людину як його частину, 
вторинну і цілком залежну від нього. Викладач у 
цьому разі виступає як посередник, що передає 
одержану систему знань учневі. Класична освіта 
вимагала збереження та засвоєння «класичних» 
взірців, була рухом від минулого до сучасного, 
мала насамперед відтворювальний характер [3].

Як зазначається сучасними дослідниками  
[4; 6; 7], наразі ця теорія практично вичерпала себе 
і не відповідає вимогам сучасного суспільства. 
На подолання недоліків класичної теорії з’явився 
некласичний підхід як основа парадигми освіти, 
що розглядає суб’єкта, людину як таку, що здатна 
поставити себе в центр ситуації або й усього світо-
ладу. Новою методологічною настановою є орієн-
тація на світ як на привід і засіб розвитку людини й 
самої людської життєдіяльності [3].

У той же час, сучасна соціокультурна дій-
сність як гетерогенна, мінлива, багатоваріантна, 
плюральна викликає до життя нові, нетрадиційні 
альтернативні підходи, передумови розвитку сус-
пільства знань, які дають змогу відійти від одно-

Тип 
соціального 

устрою

Індустріальне 
суспільство

Суспільство 
споживання 

(інформаційне)

Когнітивне 
суспільство 

(суспільство знань)

Провідна 
діяльність

Виробнича Комунікативна Когнітивна, творча

Модель світу Макросвіт Мікросвіт Інфосвіт

Наукові 
теорії

Класична Некласична Постнекласича

Рис. 4. Моделі світу як взасадничі основи сучасних парадигм
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значного визначення реальності і людини, від-
мовитися від понять лінійності і редукціонізму на 
користь гармонії, цілісності, різноманітності. Як 
підкреслюють В. Андрущенко, І. Передборська, 
останні знайшли своє відображення в постнекла-
сичній науці, яка ґрунтується на новій парадигмі 
світобачення, провідною особливістю якої є поси-
лення гуманістичної компоненти [7].

Постнекласична методологія враховує, що сьо-
годнішні реалії роблять тривіальним твердження, 
що не світ і не людина існують самі по собі, а їхня 
цілісність. Метою повинна бути творчість, але 
не як самоціль і не за будь-яку ціну, а як синер-
гія. Саморозвиток людини має сенс тоді, коли він 
водночас є умовою подальшого взаєморозвитку 
людини і суспільства [3].

Отже, моделлю особистості в новій парадигмі 
освіти має стати інноваційна людина. Вона роз-
глядає оточуючий світ не як сталу, гармонійну 
структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а 
як сферу пізнавальної та практичної невизначе-
ності, яку потрібно редукувати як послідовність 
різноманітних труднощів, що необхідно подо-
лати. Винахідливість стає архетипом діяльності 
для інноваційної людини, а провідною метою 
навчання – формування в неї власної дослідниць-
кої позиції. Отже, конструювання та впровадження 
нових освітніх моделей потребує певних змін у сві-
тоглядних засадах освіти. В особистісному ракурсі 
освіта повинна враховувати: зміни стереотипів 
поведінки; образи мислення. У соціальному плані 
вона має брати до уваги: зміни моделей освіти; 
способи трансляції соціокультурного досвіду поко-
лінь; відповідність змісту освіти сучасній науковій 
картині світу. Сучасні знання все більше орієнту-
ються на гуманітарні цінності, на людину, на те, 
яким повинен бути світ [3].

Певною мірою означені вимоги реалізовані в 
існуючих концепціях освіти (рис. 5).

Гармонійно-цілісний напрям філософії зумовлює 
розвиток педагогіки гармонійної цілісності, спрямо-
ваний на досягнення певної вищої форми єдності 
між людьми з метою вирішення глобальних про-
блем - відомої соборної єдності всього людства. Ідеї 
першого напряму застосовуються для розв’язання 
проблем сучасної педагогіки, а саме для подолання 
розриву між предметами, що вдосконалюються, та 
вирішенням важливих суперечностей педагогічного 
процесу. Невирішеною проблемою у педагогічному 
процесі є проблема пріоритетної ролі педагога з 
тим, хто навчається. Домінування монологічної 
форми викладання навчального матеріалу спри-
яло відведенню учневі в основному пасивної ролі 
об’єкта педагогічного процесу, надаючи його інтер-
есам другорядного значення [6].

Такі форми гармонійно-цілісної філософії і 
педагогіки не допомогли вирішити глобальних про-
блем сучасного людства і вивести його системи 
освіти із кризового стану. Уникнути цього намага-
ється другий напрям філософії сучасної освіти – 
релятивістсько-плюралістичний або напрям, осно-
ваний на визнанні пріоритетного значення ідей 
педоцентризму, релятивізму і плюралізму, пере-
вазі особистих цінностей над загальними. Цей 
напрям характеризується особливим ставленням 
до того, хто навчається, як до основного суб’єкта 
педагогічного процесу. Таке відношення вимагає 
від педагога вироблення методик, за допомогою 
яких можна максимально розкрити специфічні 
для кожного учня здібності. Найважливіша риса 
напряму полягає в наданні уваги формуванню 
творчої особистості [6].

Визнання пріоритетності тільки одного з двох 
напрямів філософії сучасної освіти або тільки однієї 
головної суперечності педагогічного процесу не веде 
до вирішення проблем сучасної освіти. Це зумовило 
виникнення третього, синтетичного напряму філо-
софії як реальної потреби подолати пріоритетну 

Концепція гармонійної 
цілісності, яка сприяє реалізації 
ідей створення єдиної, цілісної, 
гармонійної теорії педагогіки і 

централізованої системи 
управління освітою

Релятивістсько-плюралістична концепція,
яка визнає необхідність застосування 

принципів плюралізму, педоцентризму та 
релятивізму в педагогічній діяльності, 

пріоритетність ролі індивідуальних інтересів 
над громадськими

КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ

Синтетична концепція, яка поєднує обидві попередні концепції освіти, визначаючи, 
що загальні, громадські інтереси в педагогічному процесі мають бути мінімальними

Рис. 5. Існуючі концепції освіти
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роль вихідних принципів двох попередніх напрямів 
і здійснити такий синтез їх позитивних ідей, який 
дав би можливість краще вирішити основні про-
блеми сучасної освіти. Вихідним положенням цього 
напряму філософії освіти є те, що жодна із сторін 
суперечностей педагогічного процесу не повинна 
мати пріоритетного значення по відношенню до 
іншого (треба виходити з найважливішої ролі обох). 
У сучасній парадигмі освіти педагог і той, хто навча-
ється, уважаються суб’єктами педагогічного про-
цесу, але за педагогом все ж зберігається ведуча 
роль, що обумовлює особливу його відповідальність 
за ступінь власної підготовки [6].

Таким чином, становлення сучасного філософ-
сько-освітнього дискурсу уможливило виокрем-
лення науковцями сукупності найбільш релевант-
них методологічних напрямів й підходів як підґрунтя 

концепту професійної підготовки сучасних фахівців 
(табл. 1) [2; 4; 7; 9].

Отже, нова парадигма пріоритетом вищої освіти 
визначає інтереси особистості, адекватні сучасним 
тенденціям суспільного розвитку, формування інно-
ваційного фахівця з продуктивним типом мислення 
та системою ціннісних орієнтирів, інтернаціоналіза-
цію й діджиталізацію освітніх процесів. Тому детер-
мінантою нової системи освіти є сучасні інформа-
ційні технології, а також телекомунікаційні технології 
зберігання, обробки і передачі інформації; розвиток 
ринку освітніх послуг; глобалізація освіти; безпе-
рервна й випереджаюча освіта. 

Висновки. Таким чином, результати проведе-
ного дослідження засвідчують, що на тлі динаміч-
них змін соціокультурної дійсності переосмислення 
вимагають й концепти підготовки сучасних фахівців, 

Таблиця 1
Методологічні напрями й підходи до сучасної освіти

Назва Представники Характеристика

Аналітичний
В. Брецинка, 

А. Фішер,
І. Шеффлер

Проголошує детермінованість автономії людини, цілей освіти 
вимогами суспільства, обмеженість змісту освіти критеріями 
верифікації. 

Критико- 
раціоналістичний

Г. Здарцил,
Ф. Кубе,

Р. Лохнер

Піддає критиці ірраціоналізм і тоталітарний підхід в освіті, натомість 
проголошує виховання критично-перевіряючого розуму і становлення 
відповідного стилю життя

Необіхевіо-ристський

С. Прессі,
Б. Скіннер,
Е. Толмен,

К. Халл

Людська поведінка – керований процес, зумовлений застосуванням 
стимулів, тому вимагає позитивного підкріплення. Метою освіти є 
керована особистість, а її головною моральною якістю повинно стати 
відчуття відповідальності.

Неопрагматичний

А. Комбс,
Е. Келлі,

А. Маслоу,
К. Роджерс

Виходить із визнання внутрішньої детермінації поведінки людини 
та оцінки зовнішнього середовища як такого, що своїми функціями 
контролю, критики заважатимуть самовиразу та зростанню 
особистості. 

Соціал- 
конструктивістський

Р. Будон,
П. Жіральделлі,

Т. Альвес-Маззотті

Свідоме конструювання суб’єктами навчального процесу соціальної 
реальності у відповідності до їхніх ціннісних переваг із метою 
переосмислення існуючого інтелектуального досвіду, подолання 
соціальних негараздів та формування нових знань.

Емансипаторсько-
педагогічний

С. Боуелс,
М. Еппл,
А. Ілліч,

П. Макларен, 
П. Фрейре

Визнає необхідність включення освіти в рух за визволення 
особистості, від панування відчужених структур та ідеологій, 
виховання емансипованих суб’єктів, здатних до вільного дискурсу, 
шляхом формування в них критичного мислення.

Діалогічний
М. Бубер,

О. Розеншток-
Гюссі

Абсолютизує роль діалогу в міжлюдських стосунках, визнає його як 
засадничий принцип побудови освітнього процесу. 

Екзистенційно- 
герменевтичний

У. Баррет,
О. Больнов,

Г. Ноль, Г. Рот

Центрується на виявленні сенсу освіти, на осмисленні і формуванні 
нового образу людини в контексті реалій її існування. 

Гуманітарно- 
педагогічний

Е. Венігер,
Т. Літт,

Г. Ноль, Г. Рот

Гуманітарна спрямованість педагогіки, гуманізаціязакладів шляхом 
проголошення їхньої автономії від політики, ідеології та виходячи з 
того, що сутністю людини є людяність. 

Пост-модерністський

С. Ароновітц, 
Н. Бурбуліс,

Г. Жиру,
В. Фішер

Переоцінка суб’єкт-об’єктних відносин, подолання ієрархій 
та владних відносин. Виступає проти диктату теорій, систем 
у педагогіці, за плюралізм самоцінних практик і нові форми 
виробництва знань

Синергетичний

О. Астафьєва, 
Л. Бевзенко,
Н. Кочубей,

В. Лутай,
І. Предборська

Освіта – відкрита, складна, нерівноважна систем, де діють нелінійні 
процеси самоорганізації; людині відводиться роль творчого суб’єкта, 
що винаходить способи оптимального впливу на самого себе і 
водночас на систему освіти.
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оскільки класична парадигма освіти вже не задо-
вольняє потребу суспільства у компетентних спе-
ціалістах з інноваційно-продуктивним типом мис-
лення. Це зумовлює активізацію наукового пошуку 
філософських основ нової парадигми освіти, здат-
ної забезпечити створення інноваційної освітньої 
системи, заснованої на діджиталізації, інтернаціона-
лізації освіти, концепції випереджаючого навчання, 
бо тільки така системаможе прискорити темпи вхо-
дження України в коло розвинених країн й подолати 
недоліки існуючих технократично-егоїстичних форм. 
На основі аналізу літературних джерел виокрем-
лено існуючі концепції освіти (концепцію гармонійної 
цілісності, релятивістсько-плюралістичну й синте-
тичну) та найбільш релевантні методологічні підходи 
й напрями як підґрунтя реалізації професійної під-
готовки сучасних фахівців. Перспективами подаль-
ших досліджень вбачається теоретичне обґрунту-
вання й розроблення моделі професійної підготовки 
сучасних фахівців в умовах інноваційної парадигми 
освіти.
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ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
VALUE-MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE STRUCTURE OF 
PROFESSIONAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS

Аналіз сучасної теорії і методики професій-
ної освіти та вивчення стану розробленості 
досліджуваної проблеми засвідчили значний 
інтерес вітчизняних і зарубіжних науковців 
до формування професійно-комунікативної 
компетентності як необхідної умови ста-
новлення професіоналізму майбутнього офі-
цера, що регулює його професійно-комуніка-
тивну діяльність, забезпечує усвідомлення 
та подолання стереотипів особистісного 
досвіду, здатність до самореалізації про-
фесійного потенціалу, спрямованість на 
саморозвиток та самоосвіту. Про зазначене 
йдеться в державних нормативно-правових 
документах, зокрема Законах України «Про 
освіту» (2017) і «Про вищу освіту» (2014), 
Національній доктрині розвитку освіти 
(2002), Концепції військової освіти в Україні 
(1997), Проекті Державної комплексної про-
грами реформування і розвитку Збройних 
Сил України до 2017 року та ін. Стаття при-
свячена одній з актуальних проблем підго-
товки майбутніх офіцерів, а саме питанню 
професійно-комунікативної підготовки вій-
ськовослужбовців у закладах вищої військової 
освіти. Зокрема, розкривається сутність 
таких понять, як предметний зміст і струк-
тура професійно-комунікативної компе-
тентності. Основна увага зосереджується 
на обґрунтуванні структури професійно-
комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів, яка включає чотири компоненти: 
ціннісно-мотиваційний (мотиви та потреби, 
професійну спрямованість, позитивне став-
лення до військової служби); когнітивний; 
діяльнісно-поведінковий; компонент профе-
сійно важливих особистісно-комунікативних 
якостей. Зазначається також, що ціннісно-
мотиваційний компонент є одним із най-
важливіших, оскільки мотиви та потреби 
майбутнього офіцера визначають спрямо-
ваність його професійно-комунікативної 
діяльності.
Ключові слова: компетентність, про-
фесійно-комунікативна компетентність, 
майбутні офіцери, заклади вищої військової 

освіти, структура, компонент, цінісно-мот-
ваційний компонент.

An analysis of the modern theory and methodology 
of professional education and the study of the state 
of development of the problem under investigation 
has shown the considerable interest of scholars 
in the formation of professional-communicative 
competence as a necessary condition for the pro-
fessionalization of the future officer, which regu-
lates his professional-communicative activities, to 
ensure awareness and overcome stereotypes of 
personal experience , the ability to self-fulfillment 
of professional potential, focus on self-develop-
ment and self-education. This is indicated in the 
state normative legal documents, in particular, the 
Laws of Ukraine “On Education” (2017) and “On 
Higher Education” (2014), the National Doctrine 
of Education Development (2002), the Concept 
of Military Education in Ukraine (1997), the State 
Integrated Project of the reforming and develop-
ment program of the Armed Forces of Ukraine 
until 2017, etc. The article is devoted to one of the 
topical issues of the preparation of future officers, 
namely the issue of professional-communicative 
training of military personnel in higher military 
education institutions. In particular, the essence 
of such concepts as the substantive content 
and the structure of professional-communicative 
competence are revealed. The main focus is on 
the structure of the professional-communicative 
competence of future officers, which includes four 
components: value-motivational (motives and 
needs, professional orientation, positive attitude 
to military service); cognitive; activity-behavioral; 
a component of professionally important personal-
communicative qualities. It is also noted that the 
value-motivational component is one of the most 
important, since the motives and needs of the 
future officer determine the direction of his profes-
sional-communicative activities.
Key words: competence, professional-communi-
cative competence, future officers, establishments 
of higher military education, structure, component, 
value-motivational component.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Становлення незалежної, самостійної України 
зумовлює запровадження нової освітньої полі-
тики, особливо в контексті необхідності підготовки 
висококваліфікованих військових фахівців для 
системи Збройних Сил України, що детерміновано 
сучасними політичними та соціально-економіч-
ними трансформаціями, спрямованими на забез-
печення надійного захисту життєво важливих 
інтересів держави.

Окрім того, процеси інтеграції до світового спів-
товариства, зокрема в галузі військових відносин, 
детермінують зміни у кваліфікаційних вимогах 
до фахових характеристик майбутнього офіцера 
(МО), однією зі складових частиен якої є профе-
сійно-комунікативна компетентність (ПКК), що 

формується у процесі вивчення гуманітарних дис-
циплін. За цих умов особливого значення набува-
ють такі якості випускника закладу вищої військо-
вої освіти, як мобільність, креативність, високий 
професіоналізм, здатність до налагодження діло-
вих контактів з іноземними партнерами в іншомов-
ному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми професійної підготовки фахівців у сис-
темі ступеневої освіти відображені у колі науко-
вих інтересів, до яких увійшли такі види компе-
тентності: професійна (А. Адольф, О. Антонова, 
Ю. Варданян, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, І. Зязюн 
та ін.); педагогічна (В. Бездухов, Л. Большакова, 
І. Воробйова, Л. Карпова, С. Козак, А. Онкович 
та ін.); психологічна (М. Лук’янова, Н. Яковлєва, 
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Н. Мачинська та ін.); соціально-перцептивна 
(Н. Єршова, Я. Верещинська, Ю. Глигало та ін.); 
загальнокультурна (І. Котлярова, О. Крутенко, 
О. Березюк, О. Власенко та ін.); комунікативна 
(В. Кузовлєв, І. Черезова, С. Ніколаєва та ін.) тощо. 
Зміст, форми, методи підготовки військових фахів-
ців стали предметом дослідження О. Барабанщи-
кова, О. Безносюка, П. Городова, А. Желєзняка, 
М. Коробейнікова, В. Огнєва, Г. П’янковського, 
Н. Феденко, В. Ягупова та ін. Професійну компе-
тентність майбутнього офіцера розглянуто в дослі-
дженнях таких учених, як О. Богданюк, О. Євсю-
ков, В. Баранівський, С. Полторак, Ю. Лісніченко, 
О. Коба, Т. Ткаченко, О. Борисюк та ін. Проблемам 
формування професійних та особистісних якостей 
майбутніх військових фахівців присвячено дис-
ертації М. Нещадима, П. Стефаненко, Н. Генера-
лова, М. Горліченко, Т. Ісаєнко, А. Каленського, 
О. Керницького, А. Комишана, Ю. Овчаренка, 
А. Порицького.

Питання підготовки фахівців у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін висвітлено в розробках 
дослідників О. Вознюк, С. Король, І. Таможицької 
та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Упродовж останнього деся-
тиріччя під час професійної підготовки майбутніх 
офіцерів в Україні відбувається стрімка переорі-
єнтація оцінки результату з понять «освіченість», 
«загальна культура» на «компетенцію» та «компе-
тентність». Ці категорії стають провідним критерієм 
підготовки сучасного офіцера до нестабільних, 
нетипових умов праці та соціально-професійного 
становлення фахівця, тому компетентнісний під-
хід до професійної підготовки є одним із найбільш 
значущих і важливих для формування профе-
сійно-комунікативної компетентності військовос-
лужбовців, зокрема майбутніх офіцерів.

Вивчення науково-педагогічної літератури з 
цього питання дає змогу констатувати, що остан-
нім часом на підставі низки причин збільшується 
розрив між рівнем професійної підготовки вій-
ськових спеціалістів і вимогами до їхньої профе-
сійної компетентності. Досвід діяльності закладів 
вищої військової освіти, із яким ми ознайомилися, 
засвідчує, що в установлені терміни навчання 
важко сформувати повний перелік професійних 
компетентностей у зв’язку з тенденцією постійної 
втрати сьогоденної значущості та концентрації 
обсягу знань. Однією з причин, на нашу думку, є 
те, що методологія в системі професійної підго-
товки військових спеціалістів ни6ні перебуває у 
стані розробки, до того ж, і практична складова 
частина формування професійно-комунікатив-
ної компетентності майбутніх військових фахівців 
розвинена недостатньо внаслідок недостатньо 
швидкого введення в навчально-виховний процес 
закладів вищої військової освіти активних мето-

дів навчання, що дають змогу швидко й ефек-
тивно опановувати професійні компетентності. 
Усе це негативно впливає на формування про-
фесійно-комунікативної компетентності майбутніх  
офіцерів.

Мета статті – виділити та теоретично обґрунту-
вати ціннісно-мотиваційний компонент у структурі 
професійно-комунікативної компетентності май-
бутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін у закладах вищої військової освіти.

Виклад основного матеріалу. Процес фор-
мування професійно-комунікативної компетент-
ності майбутнього офіцера як навчальний про-
цес є діяльністю, основними характеристиками 
якої можна назвати спільну, взаємозумовлену 
та взаємопов’язану діяльність курсантського та 
викладацького колективу, оскільки вона здій-
снюється на суб’єкт-суб’єктних засадах і перед-
бачає досягнення спільної навчально-виховної 
мети – формування професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів; цілеспрямо-
вану й організовану діяльність. Саме рівень її орга-
нізованості забезпечує досягнення мети, на яку 
спрямовано весь процес формування профе-
сійно-комунікативної компетентності майбутнього 
офіцера; системо здійснюваною. Безсистемність 
професійної підготовки майбутніх офіцерів не 
може забезпечити формування професійно-кому-
нікативної компетентності [4, c. 20].

Спираючись на дослідження науковців 
(С. Каплун, О. Забули, А. Зозулі, О. Бондаренко), 
розглядаємо проблему професійно-комунікатив-
ної компетентності як науковий феномен і про-
понуємо кілька рівнів наукового аналізу процесу 
формування цього типу компетентності майбутніх 
офіцерів:

1) на методологічному рівні – як приклад реа-
лізації основних діалектичних закономірностей;

2) на науково-теоретичному рівні – як тео-
ретичну площину реалізації діяльнісного, акмео-
логічного, компетентнісного, системного, особис-
тісно орієнтованого, синергетичного підходів;

3) на спеціальному рівні – як аналіз процесу 
формування системи знань, умінь, навичок, осо-
бистісних якостей майбутніх офіцерів [3, c. 18].

Розглянемо більш докладно можливості науко-
вого аналізу досліджуваної проблеми на кожному 
із зазначених рівнів. Зокрема, виявляючи дію 
основних діалектичних закономірностей у пло-
щині вивчення професійно-комунікативної компе-
тентності, услід за С. Каплун, О. Забули, А. Зозулі, 
О. Бондаренко, ми звертаємо увагу насамперед 
на такі з них:

Закон єдності та боротьби протилежнос-
тей. Його дію простежуємо в постійній протилеж-
ності між професійно-комунікативними знанням і 
професійно-комунікативними незнанням, профе-
сійно-комунікативною компетентністю та некомпе-
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тентністю. Боротьба зазначених протилежностей 
і їх єдність забезпечують просування фахівця до 
певного рівня професіоналізму.

1) Закон єдності одиничного, особливого 
та загального простежується в самій струк-
турі професійно-комунікативної компетентності 
(загальне), яка є єдністю комплексу професійних 
компетентностей (особливе). Індивідуальний набір 
професійних компетентностей, їх відображення в 
особистісних характеристиках. Педагогічні науки 
особистості майбутнього фахівця забезпечують 
професійно-комунікативну компетентність кож-
ного фахівця (індивідуальне).

2) Закон переходу кількісних змін у якісні в 
контексті проблеми нашого дослідження вияв-
ляється в постійному накопиченні професійних 
знань, умінь і навичок (кількісне), що стають осно-
вою професійно-комунікативної компетентності як 
нової якості [3, c. 31].

Предметний зміст професійно-комуніка-
тивної компетентності, який на спеціальному 
рівні особливого значення набуває як комп-
лекс взаємопов’язаних вроджених і надбаних 
суб’єктом утворень (знань, умінь, навичок, спо-
собів діяльності, досвіду, спрямованості, зді-
бностей тощо), володіння якими зумовлює його 
спроможність вирішувати професійні та кому-
нікативні проблеми у процесі вивчення гумані-
тарних дисциплін. Це і є структурно-змістовим 
відображенням оптимального результату фор-
мування цієї компетентності майбутніх офіцерів. 
Проте у структурі враховано не тільки цей зміст, 
а й усі чинники, що впливають на майбутніх офі-
церів, як, наприклад, вікові й когнітивні особли-
вості суб’єкта [2, c. 18].

Отже, до змісту професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів належать 
мотиви, ставлення, особистісні риси, знання, 
навички, уміння та досвід (див. табл. 1).

О. Павленко в дослідженні комунікативної ком-
петентності користувача мови уточнює й форма-
лізує її структурно-змістовий план у складі таких 
компонентів, як: когнітивний (знання), емоційно-
оцінний (мотиви, інтерес, ставлення до себе й 
установки) та поведінковий (уміння, володіння тех-
ніками, досвід) [5, c. 43].

Екстраполюючи дані теоретичного аналізу в 
площину структурно-змістових характеристик про-
фесійно-комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів як суб’єктів вивчення гуманітарних дис-
циплін, можемо зробити висновок, що до складу 
професійно-комунікативної компетентності вхо-
дять такі блоки, як:

1) мотиви, інтереси, потреби, ставлення й осо-
бистісні риси курсантів;

2) знання;
3) навички, уміння, способи дії / володіння тех-

ніками та досвід [1, c. 118].

Таблиця 1
Предметний зміст професійно-комунікативної 

компетентності
Компоненти 
предметного 

змісту

У професійно-комунікативній 
компетентності ці компоненти 

проявляються як:

Мотиви пізнавальні, запобігання невдач, 
самовдосконалення

Досвід
досвід у застосуванні 

професійно-комунікативних 
знань, умінь, навичок тощо

Знання

знання способів дії у професійно-
комунікативних ситуаціях, 

сформованість понятійного 
апарату стосовно діяльності 

тощо

Навички та 
вміння

навички діяти певним чином 
для вирішення професійно-

комунікативних завдань

Ставлення

активне, творче ставлення 
до вивчення гуманітарних 

дисциплін, позитивне бачення 
себе як суб’єкта іншомовної 

комунікації

Особистісні 
риси

здібності, нахили до 
раціоналізації вивчення 
гуманітарних дисциплін, 

здатність до самостійних дій 
тощо

Можна вважати, що до змісту професійно-
комунікативної компетентності належать такі 
компоненти, як: знання, уміння та навички; спо-
соби здійснення навчально-комунікативної діяль-
ності – стратегії та прийоми; досвід; ставлення, 
установки, ціннісні орієнтири, мотиви, інтереси 
та потреби, а також особистісні риси майбутніх 
офіцерів як суб’єктів формування професійно-
комунікативної компетентності у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін у закладах вищої військо-
вої освіти. Отже, основними компонентами 
професійно-комунікативної компетентності 
вважаємо ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісно-поведінковий і професійно важливі осо-
бистісно-комунікативні якості. Розглянемо осно-
вні складники ціннісно-мотиваційного компонента 
більш детально.

В основі ціннісно-мотиваційного компо-
нента – мотиви та потреби майбутнього офіцера, 
які визначають спрямованість його професійно-
комунікативної діяльності. Професійна спрямова-
ність майбутнього офіцера передбачає розуміння 
ним цілей і завдань професійно-комунікативної 
діяльності, характеризується здатністю до цієї 
діяльності, бажанням удосконалювати власну під-
готовку до професійно-комунікативної діяльності 
завдяки саморозвитку та самоосвіті, зацікавле-
ності майбутніх офіцерів використовувати отри-
мані професійно-комунікативні знання для участі 
в миротворчих операціях за кордоном, володіння 
основами міжкультурного іншомовного спілку-
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вання, розвивати потребу в пізнанні іншомовної 
культури та своєї загальної культури, розвивати 
науковий світогляд і властивості мислительної 
діяльності, формувати індивідуальний стиль ово-
лодіння ПКК, а також уміння самоосвітньої діяль-
ності. Позитивне ставлення до військової служби 
характеризується постановкою нових цілей; наро-
дженням нових мотивів; осмисленням співвідно-
шення своїх мотивів і цілей. Відбувається опа-
нування вміннями планувати й оцінювати свою 
професійну діяльність до її здійснення, перевіряти 
та контролювати себе на кожному етапі військової 
служби. Представимо все зазначене вище схема-
тично (див. рис. 1).

Висновки. У процесі наукового пошуку вио-
кремлено основні компоненти професійно-кому-
нікативної компетентності: ціннісно-мотиваційний 
(мотиви та потреби, професійна спрямованість, 
позитивне ставлення до військової служби); когні-
тивний (знання професійно значущих дисциплін – 
гуманітарних і військово-спеціальних, знання про 
культуру міжособистісної взаємодії у військовому 
середовищі); діяльнісно-поведінковий (комуні-
кативні, пізнавальні, адаптивні, проектувальні, 
організаційні, контрольні вміння); компонент про-
фесійно важливих особистісно-комунікативних 
якостей (адекватна орієнтація у професійно-
комунікативних ситуаціях і творче вирішення 
комунікативних завдань, дотримання етичних 
норм професійного спілкування, морально-етичні 
якості, необхідні для ведення комунікації з іно-
земними партнерами, комунікативні професійно-

бойові якості, здатність адаптуватися до різних 
комунікативних ситуацій та організовувати спіл-
кування). На нашу думку, ціннісно-мотиваційний 
компонент є одним із найважливіших, оскільки 
мотиви та потреби майбутнього офіцера визнача-
ють спрямованість його професійно-комунікатив-
ної діяльності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКИ Й УПРАВЛІННЯМ 
СУДНОМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ
REALIZATION OF INTERSUBJECT RELATIONS BETWEEN PHYSICS 
AND SHIP HANDLING IN HIGHER MARITIME EDUCATIONAL INSTITUTION

Стаття присвячена реалізації міжпред-
метних зв’язків під час викладання фізики у 
вищому навчальному закладі морського про-
філю, необхідності реалізації яких пов’язана 
з потребою у формуванні комплексу знань із 
дисциплін, досвіду їх застосування у професії 
майбутніми судноводіями, регламентовано 
морським нормативним документам ПДНВ. 
Під час вивчення теми «Динаміка руху мате-
ріальної точки» з фізики розділу «Механіка» 
розглядаються основні закони Ньютона та 
сили динаміки. Підвищення якості засвоєння 
цього матеріалу пов’язане з формуванням 
спеціалізованої професійної компетент-
ності – маневрування й управління судном 
за різних умов, уміння визначати маневрені 
характеристики та характеристики рухо-
вої установки звичайних типів суден, звер-
таючи увагу на гальмівний шлях. У статті 
акцентується увага на понятті сили опору 
середовища, законах Ньютона, властивості 
інертності, явищі інерції, що характеризу-
ють активний і пасивний гальмівний рух, 
особливості їх подання у такій дисципліні, 
як «Управління судном» у розділі «Маневри 
судна», у межах теми «Інерційно-гальмівні 
якості судна». Врахована хронологія викла-
дання матеріалу у зазначених дисциплінах, 
специфіка введення основних характерис-
тик і понять із маневрів судна. Представлені 
задачі з теми «Інерційно-гальмівні якості 
судна», які використовуються під час прове-
дення практичного заняття з фізики. Розро-
блена поетапна методика переходу від задач 
на знаходження сили опору середовища для 
малих швидкостей руху тіл у середовищі до 
задач на знаходження сили опору середовища 
для значних швидкостей руху тіл, яка вико-
ристовується у задачах професійного змісту. 
Наведено приклади задач із розв’язками на 
визначення шляху, часу гальмування судна, 
кінцевої швидкості розрахунковим методом 
визначення інерційно-гальмівних властивос-
тей, що використовується під час вивчення 
дисципліни «Управління судном». Представ-
лено технологію реалізації міжпредметних 
зав’язків, яка включає три етапи: адапта-
ційний (ознайомлення курсантів із мате-
ріалом професійного спрямування на рівні 
життєвого досвіду), когнітивно-діяльнісний 
(накопичення знань і вмінь, необхідних для 
розв’язання професійних завдань), професій-
ний (залучення курсантів до розв’язання задач 
професійного змісту на заняттях із фізики).
Ключові слова: вищі морські навчальні 
заклади, міжпредметні зв’язки, фізика, 
управління судном, сила опору середовища, 
активне і пасивне гальмування.

The article is devoted to the implementation of 
intersubject relations during the implementation 
of intersubject relations in higher maritime educa-
tional institution. The relevance of their implemen-
tation is connected with the necessity of complex 
field knowledge development and the experience 
of their occupational application. It is regulated by 
the marine normative documentation of the Inter-
national STCW Convention. During the studying of 
the topic “Dynamics of material point movement” 
belonging to the “Mechanics” part of physics, the 
main Newton’s laws and forces in dynamics are 
considered. Raising of this material mastering 
quality is connected with the forming of special-
ized professional competence – maneuvering 
and ship handling in various conditions – an abil-
ity to determine the nautical and engine package 
characteristics along with the stopping distance 
of common vessels. In the article, an attention is 
paid to such notions as environmental resistance, 
Newton’s laws, intertance, and momentum that 
characterize active and passive stopping distance. 
The peculiarities of their teaching are also consid-
ered is such discipline as “Ship handling”, “Vessel 
maneuvering” part, and in the topic “Vessel inertia 
and stopping characteristics”. The chronology of 
the material teaching within the mentioned dis-
ciplines, the features of introduction of the main 
characteristics and notions of vessel maneuver-
ing are also taken into account in the article. The 
tasks belonging to the “Vessel inertia and stopping 
characteristics” topic are represented. They are 
used during practical physical classes. Phased 
methods of transition from tasks concerned with 
search of the environmental resistance ratio for 
low speeds of objects moving within environment, 
to the tasks concerned with search of the environ-
mental resistance during the high speeds of object 
moving in environment. The methods are used in 
the tasks of professional purport. The examples of 
solving a task concerned with path, stopping time, 
and terminal velocity determination, with evolving 
the computational method of inertia-stopping char-
acteristics determination. It is used during learning 
of the “Ship handling” discipline. The technology of 
realization of intersubject relations is presented. It 
includes three stages: adaptive (students’ familiar-
ization with the materials of professional orienta-
tion on a life experience level), cognitive-functional 
(collecting the knowledge and perks needed for 
professional task resolving), professional (stu-
dents’ introduction into resolving of the profes-
sional tasks during physics classes). 
Key words: higher maritime educational institu-
tions, intersubject relations, physics, ship han-
dling, environmental resistance, active and pas-
sive stopping.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Національній доктрині розвитку освіти 
в Україні в ХХІ ст.», Декларації про європейський 
простір для вищої освіти, Болонській угоді зверта-
ється увага на проблему підвищення якості підго-
товки фахівця, готовності до виконання складних 

завдань професійної діяльності. Це свідчить про 
необхідність формування у майбутніх випускників 
вищих навчальних закладів комплексу знань із різ-
них дисциплін, досвіду їх застосування у майбут-
ній професії.

Крім того, необхідність реформування сучас-
ної концепції підготовки і підвищення рівня фахо-
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вої компетентності майбутніх судноводіїв відпо-
відно до міжнародних стандартів регламентовано 
документом «Міжнародна Конвенція з підготовки 
моряків і несення вахти», де вказаний перелік 
професійних компетентностей, якими повинен 
оволодіти майбутній фахівець у вищому навчаль-
ному закладі морського спрямування. Підготовка 
фахівців високого рівня професійних якостей, 
знань і вмінь, є завданням викладачів спеціаль-
них, а також базових природничо-наукових дисци-
плін вищих морських начальних закладів. Одним 
зі шляхів розв’язання цієї проблеми є реалізація 
міжпредметних зав’язків (далі – МПЗ) між вище-
зазначеними дисциплінами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «компетентність», «компетентнісний під-
хід», «МПЗ», їх види, рівні реалізації та особли-
вості здійснення у процесі навчання фізики роз-
глянуто попередньо у публікаціях [6, с. 98–85; 
7, с. 175–177; 8, с. 121–126, 9, с. 175–177].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У зв’язку із введенням 
Болонської освітньої системи в Україні відбува-
ється скорочення в навчальних планах аудиторних 
годин і збільшення годин для самостійної роботи. 
Виникає суперечність між підвищенням вимог до 
якості освіти майбутніх фахівців ВНЗ морської 
галузі та скороченням аудиторного часу щодо 
вивчення природничих дисциплін, які є підґрунтям 
для подальшого засвоєння спеціальних дисци-
плін. Це проблему можна подолати шляхом реа-
лізації МПЗ між зазначеними дисциплінами. Ана-
ліз наукових джерел, присвячених реалізації МПЗ 
у навчальному процесі, засвідчує, що проблема 
реалізації МПЗ фізики та спеціальних дисциплін, 
зокрема щодо підготовки судноводіїв, є недостат-
ньо досліджуваною. Так, у працях О. Дендеренка 
розглядається МДІ фізики і спеціальних дисциплін 
суднових механіків у ВНЗ морського спрямування. 
У роботах Т. Спичак розглянуто методичну сис-
тему реалізації МПЗ у навчанні математики мор-
ських фахівців.

Спираючись на вищезазначені аспекти, метою 
нашої статті визначаємо реалізацію МПЗ між дис-
циплінами «Фізика» й «Управління судном» під 
час вивчення розділу «Механіка», теми «Динаміка 
руху матеріальної точки» шляхом залучення кур-
сантів до розв’язування задач професійного спря-
мування на практичних заняттях із цього розділу. 
Доцільність підвищення якості його засвоєння 
пов’язано з реалізацією спеціалізовано-професій-
ної компетентності: маневрування й управління 
судном за різних умов – уміння визначати манев-
рові характеристики й особливості рухової уста-
новки звичайних типів суден, звертаючи увагу на 
гальмівний шлях.

Реалізація поставленої мети передбачає вирі-
шення низки завдань:

– з’ясування місця зазначених дисциплін у 
навчальному плані;

– аналіз змісту теоретичного матеріалу з теми 
«Динаміка руху матеріальної точки», що розгляда-
єтьсяу курсі дисципліни «Фізика», з теми «Інерційно-
гальмівні якості судна» – «Управління судном»;

– реалізація МПЗ фізики та професійними дис-
циплінами у процесі вивчення теми «Динаміка 
руху матеріальної точки» в курсі фізики.

Виклад основного матеріалу. Результати 
розв’язання першого завдання представлені у 
табл. 1, де наведено перелік дисциплін, змістом 
яких передбачене вивчення питань, пов’язаних 
із поняттям «сила», зокрема сили опору серед-
овища; назви розділів, у межах яких передбачене 
їх вивчення, та семестр, протягом якого курсанти 
їх опановують.

Таблиця 1
Хронологія вивчення теми «Динаміка руху 

матеріальної точки» під час навчання 
«Фізики» та «Інерційно-гальмівних якостей 

судна»,«Управління судном»
Дисципліни Назва розділу, теми, час вивчення

Фізика
Розділ «Механіка»,  
тема «Динаміка руху матеріальної 
точки» 1 курс, 1 семестр

Управління 
судном

Розділ «Маневри судна»,  
тема «Інерційно-гальмівні якості 
судна». 2 курс, 1 семестр 

Курсанти вивчають матеріал із теми «Динаміка 
руху матеріальної точки» з фізики раніше. Тому 
викладач повинен дати необхідні пояснення щодо 
подальшого застосування набутих знань і вмінь із 
динаміки у дисципліні управління судном розділу 
«Маневри судна». Наведемо пояснення на при-
кладі практичного використання основних понять 
і законів механіки під час розгляду таких маневро-
вих характеристик судна, як гальмування судна: 
1) у разі миттєвої зупинки судна судноводій повинен 
володіти інформацією щодо траєкторії руху судна 
під час маневрів зупинки на повному задньому ході; 
мати діаграму гальмівних характеристик, що містить 
гальмівний шлях, швидкість і час до зупинки на різ-
них режимах ходу судна (переднього малого, пере-
днього середнього…); 2) інформація про маневрені 
характеристики судна наводиться у лоцманській 
картці (поточні маневрові характеристики), для її 
уточнення використовують розрахункові методи 
характеристики активного та пасивного гальму-
вання (шлях, кінцева швидкість, час гальмування). 
Формули для розрахунків зазначених кінематичних 
величин отримуються з урахуванням діючих сил 
опору води, сили тяги гвинта судна, законів і явищ 
динаміки (закони Ньютона, інертність, інерція). Слід 
зазначити також те, що маневрові характеристики 
судна (швидкість судна під час виконання маневру, 
елементи циркуляції, шлях і час гальмування судна) 
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потрібно враховувати у вирішенні практично усіх 
задач з управління судна, у проведенні швартових 
операцій, плаванні та маневруванні у вузькостях, 
постановці судна на якір – вони важливі для забез-
печення безпеки мореплавства.

Вирішуючи друге завдання, ми намагалися 
з’ясувати, які основні характеристики та поняття 
розглядаються в межах теми «Динаміка руху мате-
ріальної точки» розділів «Механіка» у дисциплінах 
«Фізика» та «Маневри судна», «Інерційно-галь-
мівні якості судна»,«Управління судном». Резуль-
тати дослідження наведені у табл. 2.

Проаналізувавши поняття, закони та харак-
теристики, котрі формуватимуться в «Управлінні 
судном», та лекції з фізики, викладач дає їх визна-
чення, наводить формули, які потім відпрацьо-
вуються та використовуються на практичному 
занятті.

Маневровість – сукупність основних навігаційних 
властивостей судна, що забезпечує йому можли-
вість пересуватися у заданому напрямку з необхід-
ною швидкістю. Здатність судна змінювати власну 
швидкість руху у часі під впливом сили упору (тяги) 
рушія і сили опору води за різних початкових умов 
називаються інерційно-гальмівними характерис-
тиками. Зміна швидкості проводиться за рахунок 
зміни режиму роботи головного двигуна, після чого 
судно здійснює нерівномірний рух.

Шлях і час маневру, пов’язаного з нерівномір-
ним рухом, називають інерційними характеристи-
ками судна. Інерційні характеристики включають у 
себе такі маневри: рух судна за інерцією – вільне 
гальмування (вибіг); розгін судна до заданої швид-
кості; активне гальмування; підгальмовування. 
Підгальмовуванням називається процес змен-
шення швидкості від вищого ступеню руху до ниж-
чого. Вільне гальмування (пасивне) характеризує 
процес зниження швидкості судна під впливом 
опору води із непрацюючим двигуном. Пасивне 
гальмування розглядається до швидкості , де ʋн – 
початкова швидкість судна, ʋ – поточна.

Активне гальмування – це гальмування за допо-
могою реверсування двигуна, після чого створюється 

сила упору гвинта на задній хід. Спочатку телеграф 
встановлюють у положення «Стоп», і тільки після 
того, як оберти двигуна впадуть на 40–50%, ручку 
телеграфу переводять у положення «Повний задній 
хід». Закінчення маневру – зупинка судна.

Процес активного гальмування судна умовно 
можна розділити на 3 періоди:

1) перший період (S1, t1) – від моменту початку 
маневру до моменту зупинки двигуна (t1 ≈ 7–8 с); 
шлях у першому періоді відповідає рівномірному 
руху: S t1 0 1� � – до вимикання двигуна. Період рів-
номірного руху судна.

2) другий період (S2, t2) – від моменту зупинки 
двигуна до пуску його на задній хід (у момент вими-
кання двигуна (команда «СТОП») – до зменшення 
його обертів). Період пасивного гальмування.

3) третій період (S3, t3) – від моменту пуску дви-
гуна на задній хід до зупинки судна або до при-
дбання сталої швидкості заднього ходу. Період 
активного гальмування.

Весь час активного гальмування дорівнює 
t t t t� � �1 2 3 . Весь шлях активного гальмування: 
S S S S� � �1 2 3 .

Формули із цих періодів можна використову-
вати для суден, які обладнані турбозубчатими 
агрегатами – турбінами (ГТЗА) і гвинтами регульо-
ваного кроку (ГРК). Тільки потрібно врахувати, що 
перший період (рівномірного руху судна) у двигу-
нах з ГРК відсутній.

Гвинт регульованого кроку (ГРК) – це гребний 
гвинт, у якого регулюється кут повороту лопа-
тей. Лопаті такого гвинта регулюються спеціаль-
ним механізмом у діапазоні «повний вперед / 
стоп – повний назад» залежно від ступеня розво-
роту лопатей, не змінюючи роботи головного дви-
гуна, судну можна надати або рух вперед, або 
зупинитися на місці, або створити рух назад.

Сила опору середовища – пропорційна ква-
драту швидкості R k� �2 , k – коефіцієнт пропо-
рційності визначається для значень опору корпусу 
судна на повному ході Ro і швидкості повного ходу

ʋo. k
R

� 0

0
2�

. 

Таблиця 2
Основні поняття з теми «Динаміка руху матеріальної точки»  

під час навчання «Фізики» та «Інерційно-гальмівні якості судна» – «Управління судном»

Теми Основні поняття Основні закони, властивості 
та характеристики 

«Динаміка руху 
матеріальної точки»

Маса, сила, імпульс тіла, імпульс сили, вага, сила 
реакції, сила тертя, сила опору середовища, сила 
тяжіння, центр тяжіння, рівнодійна сила, замкнута 
система, внутрішні та зовнішні сили.

Інерція, інертність,  
1, 2, 3-й закони Ньютона.

«Інерційно-гальмівні 
якості судна»

Сила тяги гвинта, гвинт регульованого шагу, сила 
опору води, маса судна, додаткова маса (приєднана 
маса судна), інерційна постійна, імпульс тіла 
(кількість руху).

Активне, пасивне 
гальмування, інерція,  
2-й закон Ньютона 
(диференціальне рівняння 
руху матеріальної точки).
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Інерційна характеристика судна:

S
M

R
x

0

2

0

�
� .

Приєднана маса судна – маса води, яка руха-
ється разом із корпусом судна. Така маса складає 
приблизно 10% від маси судна [14, с. 21–50].

Реалізація міжпредметних зв’язків під час 
вивчення теми «Динаміка руху матеріальної 
точки» в курсі фізики здійснюється під час про-
ведення лекції (2 год) та практичного заняття 
(2 год). Вивчення проблеми способів реалізації 
МПЗ між фізикою та іншими дисциплінами було 
висвітлено В.Д. Шарко, котра рекомендує дотри-
муватися технології, що включає етап адаптації 
(ознайомлення студентів із матеріалом профе-
сійного спрямування на рівні життєвого досвіду), 
когнітивно-діяльнісний етап (накопичення знань 
і вмінь, необхідних для розв’язування професій-
них завдань) та етап професійного застосування 
(залучення студентів до розв’язання задач профе-
сійного змісту на заняттях із фізики).

Етап ознайомлення з матеріалом спеціаль-
ної дисципліни, який реалізується на лекційному 
занятті, є адаптаційним. Наступні етапи реалізу-
ються на практичному занятті (ПЗ). Перед його 
проведенням курсантам пропонується домашнє 
завдання на повторення вивченого матеріалу:  
1) з фізики тема «Кінематика матеріальної точки» – 
визначення поступального руху, рівномірного, при-
скореного, поняття шляху, переміщення, швидко-
сті і прискорення матеріальної точки [10, c. 12–22]; 
2) із вищої математики теми: «Невизначений інте-
грал», «Визначений інтеграл, «Диференціальні 
рівняння з відокремлюваними змінними» – осно-
вні правила інтегрування, таблиці невизначених 
інтегралів, основні правила знаходження визна-
ченого інтегралу, правила розв’язування рівнянь 
із відокремлюваними змінними першого порядку 
[1, c. 11–13, с. 60–69; 2, с. 5–10].

На другому етапі реалізації технології (ког-
нітивно-діяльнісному) розглядаються фізичні 
задачі з теми «Динаміка руху матеріальної точки». 
Наведемо приклад деяких задач № 1 і № 2, поді-
бних до тих, які пропонуються для розв’язання з 
теми «Інерційно-гальмівні якості судна» розділу 
«Маневри судна». У них акцентується увага на 
поняттях сили опору середовища, яка розрахову-
ється для малих швидкостей руху тіл за форму-
лою F k� � � , де k – деяка стала (коефіцієнт опору 
середовища), ʋ – швидкість руху тіла.

1. Човен, масса якого m, рухається у стоячій 
воді зі швидкістю υ0. Сила опору руху F k� � � , де 
k – стала, що залежить від форми човна. У деякий 
момент часу двигун човна був зупинений. Вста-
новити залежність швидкості υ і шляху S від часу, 
який відраховується від моменту зупинки двигуна.

2. Судно вагою 4 900 000 Н після вимкнення 
гвинтів під дією сили тертя води в 9 800 Н зупи-

няється через 1 хв. З якою початковою швидкістю 
йшло судно [3, с. 21–22].

Розглянувши задачі фізичного змісту, можна 
перейти до задач професійного змісту – задачі 
№ 3, № 4. Цей етап у технології здійснення між-
предметних зав’язків є професійним. Сила опору 
середовища у цих задачах розглядається для 
випадків руху тіл із великими швидкостями, тому 
розраховується за формулою F k� � �2 . Наведемо 
приклад таких задач.

3. Вивести формулу розрахунку часу та шляху 
гальмування судна від швидкості ʋн до ʋпід дією 
сили тяги гвинта заднього ходу та сили опору 
води (активне гальмування). Вважати рух прямо-
лінійним, силу опору пропорційною квадрату руху 
швидкості судна.

Розв’язання: складається диференціальне рів-
няння руху судна (2-й закон Ньютона):

М
d

dt
R Рх е

�
� � � ,

де Ре – сила тяги гвинта заднього ходу. Опір 
води приймається пропорційним квадрату швид-
кості:  R =-k V². Коефіцієнт пропорційності k визна-
чається для значень опору на повному ходу Ro і 
швидкості повного ходу Vo:

k
R

� 0

0
2�

.

Значення Ре, R і k підставляються в диферен-
ціальне рівняння:

М
d

dt

R
Рх шв

�
�

�� � �0

0
2

2 .

Після розділення змінних виходить вираз для 
часу активного гальмування від початкової швид-
кості ʋн до поточної ʋ:

t М
d

R
P

х

шв

� �
�
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�

�
��

�

0

0
2

2
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.

Для приведення підінтегрального виразу до 
табличного невизначеного інтеграла:

dх

х а а
arctg

x

a2 2

1

�
�� ;

чисельник і знаменник множаться на υ0
2

0R
. Тоді 

маємо:
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Після перетворення остаточно отримуємо:

t
М

P R
arctg

R

P
arctg

R

P
х

шв

н

шв шв
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�
�
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0
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Із цієї формули можна вивести формулу швидкості:

� �
�
�

�
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0 0
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0 0
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P
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Оскільки dt=dS/ʋ, то значення dʋ/dt представ-
ляється у вигляді:

d

dt

d

dS

�
�

�
� � .

Далі воно підставляється у диференціальне 
рівняння:
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М
d

dt

R
Рх шв

�
�

�� � �0

0
2

2 .

Після розділення змінних виходить вираз для 
пройденої відстані за активного гальмування від 
початкової швидкості ʋн до поточної ʋ:

S M
d

R
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x

швн
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Для приведення підінтегрального виразу до 
табличного невизначеного інтеграла:

dх

х а а
x a

2 2
2 21

�
� �� ln( ) ,

чисельник і знаменник множаться на υ0
2

0R
. Тоді 

отримуємо: 
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Після перетворень остаточно виходить: 

S
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Р
R
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Наведені вище формули часу, шляху гальму-
вання використовуються для розв’язування задач 
розрахунковим методом визначення інерційно-
гальмівних властивостей в управлінні судном 
під час активного гальмування (третій період). 
У наступній задачі розглядається пасивне галь-
мування та виводяться відповідно формули часу, 
шляху пасивного гальмування, а також наводиться 
приклад використання цих формул у розрахун-
ковому методі визначення інерційно-гальмівних 
властивостей в управлінні судном.

4. Вважаючи рух прямолінійним, силу опору 
пропорційним квадрату руху швидкості судна: 
1) вивести формули розрахунку часу та шляху 
гальмування судна від швидкості ʋн до ʋ під дією 
сили опору води (пасивне гальмування). 2) визна-
чити час, за який відбувається зниження швидко-
сті до ʋ =0,2ʋ0 судна з ГРК і ГТЗА після команди 
«СТОП» і відстань, яку пройде судно за цей час (час 
вільного гальмування і вибіг судна), маса судна 
m=10 000 т, швидкість повного ходу ʋ0=7,5 м/с, 
опір корпусу судна на швидкості повного ходу 
Ro=350 кН, швидкість судна до початку маневру 
ʋн=7,2 м/с, коефіцієнт опору для ГРК ε=0,7.

Розв’язування: 1) складається диференціальне 
рівняння руху судна (2-й закон Ньютона):

М
d

dt
Rх

�
� � ,

де Мх – маса судна з урахуванням приєднаних 
мас, ʋ – швидкість, R – сила опору середовища. 
Сила опору середовища – пропорційна квадрату 
швидкості R k� � �2 , k – коефіцієнт пропорційності 
визначається для значень опору на повному ході 
Ro і швидкості повного ходу ʋo. k

R
� 0

0
2�

. Підставивши 
коефіцієнт пропорційності у диференціальне рів-
няння руху судна, матимемо:
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Після розділення змінних виходить вираз для 
часу пасивного гальмування від початкової швид-
кості Vн до поточної V:
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Оскільки dt=dS/ʋ, то значення dʋ/dt представля-
ється у вигляді: d

dt

d

dS

�
�

�
� . Підставивши цей вираз 

у диференціальне рівняння руху судна, матимемо 
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Після розділення змінних виходить вираз для 
пройденої відстані за пасивного гальмування від 
початкової швидкості ʋн до поточної ʋ: 
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Пасивне гальмування розглядається до швид-
кості � �� 0 2 0, . Із формули (4) можна виразити кін-
цеву швидкість:
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 .

2) Знайдемо масу судна з урахуванням приєд-
наної маси. m m кг1 1 1 11000000� � �, .

Інерційна характеристика судна:
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Визначимо швидкість у кінці періоду: � �� �0 2 0, , 
� � � �0 2 7 5 1 5, , / , /м с м с .

Час спадання швидкості до ʋ =1,5 м/с:
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( ) , де ʋ=1,5 м/с,

� � 0 7, - коефіцієнт опору для ГРК. 
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Висновки. Реалізація МПЗ між фізикою та спеці-
альними дисциплінами у ВНЗ морського профілю є 
перспективним напрямом вдосконалення навчаль-
ного процесу і потребує подальшого вивчення. 
Зокрема, є необхідність у формуванні системи 
теоретичних знань, що сприятимуть вивченню спе-
ціальних, загальнотехнічних дисциплін, а також у 
створенні банку задач міжпредметного змісту, які 
продемонструють використання знань із фізики у 
розв’язанні професійних задач судноводіїв.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ОСВІТНІМИ ТРАЄКТОРІЯМИ
TECHNOLOGY OF FORMATION OF PROFESSIONAL 
AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 
OF MATHEMATICS BY INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES

Стаття присвячена розкриттю сутності 
технології формування професійно-педаго-
гічної компетентності майбутніх вчите-
лів математики на основі індивідуалізації 
процесу навчання. Використовується одна 
з форм індивідуалізації процесу навчання – 
індивідуальна освітня траєкторія, яка є пер-
сональним шляхом реалізації особистісного 
потенціалу кожного студента в освіті. 
Висвітлюються структурні компоненти 
технології, яка передбачає включення сту-
дентів у процедуру спільної з педагогами 
розробки та реалізації індивідуальних освіт-
ніх траєкторій: змістовний, модульний і 
методичний, адміністративно-технологіч-
ний. Змістовне забезпечення є комплексом 
навчально-методичних матеріалів і заходів 
із їх реалізації. Модульне і методичне забез-
печення технології враховує методичне 
забезпечення кожної навчальної дисципліни 
та методичні рекомендації в забезпеченні 
різних видів навчальної діяльності студента 
і викладача. Адміністративно-технологічне 
забезпечення регламентує співпрацю сту-
дента і викладача у формуванні та реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії.
Ключові слова: індивідуальна освітня тра-
єкторія, професійно-педагогічна компе-
тентність, структурні компоненти, само-
розвиток, самовдосконалення, модульне 
навчання.

The article is devoted to the disclosure of the 
essence of the technology of formation of voca-
tional and pedagogical competence of future 
teachers of mathematics on the basis of the indi-
vidualization of the learning process. One of the 
forms of individualization of the learning process is 
used – the individual educational trajectory, which 
is a personal way of realizing the personal poten-
tial of each student in education. The structural 
components of technology are covered, which 
involves the inclusion of students in the procedure 
joint with the teachers of the development and 
implementation of individual educational trajecto-
ries: content, modular and methodological, admin-
istrative and technological. Content-based support 
is a complex of educational and methodological 
materials and measures for their implementation. 
Modular and methodological support of the tech-
nology takes into account the methodological pro-
vision of each academic discipline and methodical 
recommendations in providing various types of 
educational activity of the student and the teacher. 
Administrative and technological support regu-
lates the cooperation of a student and a teacher in 
the formation and implementation of an individual 
educational trajectory.
Key words: individual educational trajec-
tory, vocational and pedagogical competence, 
structural components, self-development, self-
improvement, modular training.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Змінилася соціально-політична й економічна ситу-
ація в країні висуває нові вимоги до фахівця. 
Сучасному суспільству потрібен фахівець, здат-
ний самостійно поповнювати і систематизувати 
знання, орієнтуватися в потоці наукової і технічної 
інформації, яка вміє критично мислити і захищати 
свою точку зору. Йому необхідно вміти передба-
чати тенденції розвитку виробництва, вміти кон-
тактувати з людьми, мати свій нестандартний 
індивідуальний почерк, працювати творчо і бути 
конкурентоспроможним фахівцем.

У зв’язку з новими вимогами, що пред’являються 
до фахівця, необхідний новий підхід до про-
цесу навчання. Нині відбувається модернізація 
навчання, що пов’язано з оновленням змісту, 
методик і технологій в процесі загальної та профе-
сійної освіти. Одним з важливих компонентів цього 
оновлення є індивідуалізація процесу навчання, 
яка забезпечує не тільки збереження, а й сприяє 
розвитку індивідуальності особистості. Особлива 
роль у практичній реалізації індивідуалізації 
навчання належить вищим навчальним закладам.

Індивідуальність як цінність сучасної освіти 

вимагає спеціального педагогічного забезпечення 
процесу її становлення. Тому організація індивіду-
ального освіти стає шляхом до такого освітнього 
процесу, що найбільш адекватно відповідає сучас-
ному суспільному замовленню.

Однією з форм індивідуалізації процесу 
навчання є індивідуальна освітня траєкторія. 
У вищому навчальному закладі студент пови-
нен вже «на порозі» власної професійної кар’єри 
надати перевагу тим чи тим потребам, щоб у про-
цесі отримання професійної освіти спроектувати 
і побудувати власну індивідуальну освітню тра-
єкторію, яка може бути як індивідуально-особис-
тісно-орієнтованою, так і соціально-особистісною 
або професійно-особистісною. Тоді вона зможе 
«вивести» майбутнього фахівця на затребуваність 
або незатребуваність його компетентності на ринку 
праці. В умовах системи безперервної освіти мож-
ливі різні комбінації освітніх траєкторій, які можуть 
змінюватися і коригуватися неодноразово.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування індивідуальних освітніх 
траєкторій учнів, представлена в психолого-педа-
гогічних дослідженнях І. Бухтіярова, І. Воронкової, 
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Е. Климова, Т. Ковальової, Н. Рибалкін, Н. Сурта-
ева, А. Тубельскій, А. Хуторського та інших вчених.

Н. Суртаева трактує індивідуальні освітні тра-
єкторії як певну послідовність елементів навчаль-
ної діяльності кожного учня по реалізації власних 
освітніх цілей. Ці індивідуальні освітні траєкторії 
відповідають здібностям учнів, їх можливостям, 
мотивації, інтересам і здійснюються у координу-
ючий, організуючий, консультативній діяльності 
педагога у взаємодії з батьками [3].

І. Бухтіярова, Е. Клімов розглядають індивіду-
альну освітню траєкторію як прояв стилю навчаль-
ної діяльності кожного учня, що відповідає його 
мотивації, здатності до навчання і здійснюється у 
співпраці з викладачем [1; 2].

Виклад основного матеріалу. Індивідуальна 
освітня траєкторія розглядається не тільки як пер-
сональний шлях реалізації особистісного потенці-
алу учня в освіті (позиція А. Хуторського), але і як 
розроблена учнем, спільно з педагогом програма 
власної освітньої діяльності, в якій відобража-
ються розуміння ним цілей і цінностей суспільства, 
освіти в цілому і власної освіти, наочна спрямо-
ваність освітніх інтересів і необхідність поєднання 
їх з потребами суспільства, результати вільного 
вибору змісту, форм освіти, відповідних його інди-
відуальним стилем навчання та спілкування, варі-
антів презентації продуктів освітньої діяльності |і 
т. д [4; 5].

Отже, під індивідуальної освітньої траєкторії 
ми розуміємо персональний шлях реалізації осо-
бистісного потенціалу кожного студента в освіті, 
тобто це програма його індивідуальної активності, 
спрямованість і зміст якої визначаються його воле-
виявленням як готовністю здійснювати усвідомле-
ний вибір і діяти відповідно до етичної вольової 
відповідальності.

Індивідуальна освітня програма – один із мож-
ливих проектів навчальної діяльності студента. 
Складання індивідуальної освітньої програми 
пропонується студенту для осмислення власного 
індивідуального освітнього маршруту.

Ми розглядаємо освітню програму, з одного 
боку, як організаційно-управлінське знання, що 
дозволяє реалізувати принцип особистісної орієн-
тації освітнього процесу шляхом визначення умов, 
що сприяють досягненню студентами з різними 
освітніми потребами та можливостями встановле-
ного стандарту освіти. З іншого боку, освітня про-
грама визначається як індивідуальна траєкторія 
студента, створена з урахуванням його індивіду-
альних особливостей. Визначення освітньої про-
грами як індивідуальної траєкторії є її провідною 
характеристикою і дозволяє уявити освітню про-
граму своєрідною моделлю шляхів досягнення 
освітнього стандарту, коли вибір шляху реалізації 
стандарту залежить від індивідуальних особли-
востей конкретного студента.

У практиці навчання індивідуальна освітня тра-
єкторія використовується при вивченні дисциплін 
за вибором. Тобто індивідуалізація навчання вияв-
ляється тут тільки у виборі дисципліни, яку хоче 
вивчати студент. Чи не можна використовувати 
індивідуальну освітню траєкторію при вивченні 
студентами окремого предмета? Для цього, 
на наш погляд, необхідно створити технологію 
вивчення дисципліни за індивідуальною освітньої 
траєкторії.

Для професійної підготовки майбутніх вчите-
лів математики необхідна технологія, яка перед-
бачає включення студентів в процедуру спільної з 
педагогами розробки та реалізації індивідуальних 
освітніх траєкторій, а саме: визначення цілей, цін-
ностей, критеріїв вибору стратегії навчання, спіл-
кування, поведінки, прогнозування його наслідків 
і рефлексії результатів відповідної діяльності, 
забезпечення педагогічного супроводу студентів 
за допомогою створення педагогічних ситуацій 
взаємодії суб’єкт в освітнього закладу. Позначене 
виступає концептуальною основою технології про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів матема-
тики.

Головна мета технології професійної підготовки 
майбутніх вчителів математики – формування про-
фесійно-педагогічної компетентності майбутніх 
учителів як провідної характеристики якості підго-
товки фахівців до професійної діяльності у вищому 
навчальному закладі. Для її досягнення необхідно 
забезпечити такі суспільні цінності, як: освіченість, 
здатність до саморозвитку та самовдосконалення, 
безперервне навчання і підвищення кваліфікації, 
вміння орієнтуватися у величезному інформацій-
ному просторі, використання інформаційної тех-
нології у своїй професійній діяльності протягом 
життя, вміння гнучко, критично мислити в непе-
редбачуваних умовах.

На нашу думку, структурні компоненти забезпе-
чення технології професійної підготовки майбутніх 
вчителів математики за індивідуальними освітніми 
траєкторіями мають бути: змістовний, модульний і 
методичний, адміністративно-технологічний.

Змістовне забезпечення є комплексом нав- 
чально-методичних матеріалів і заходів по їх реа-
лізації (навчальний план, навчальні програми, гра-
фік навчального процесу, педагогічна практика і 
випускна кваліфікаційна робота), спрямованої на 
формування професійно-педагогічної компетент-
ності майбутніх вчителів математики.

Розробка всіх цих матеріалів повинна здійсню-
ватися відповідно до вимог Освітньої кваліфіка-
ційної характеристики (ОКХ) і Освітньої професій-
ної програми (ОПП).

Важливим елементом забезпечення технології 
професійної підготовки майбутніх вчителів мате-
матики за індивідуальними освітніми траєкторіями 
є розробка електронного освітнього контенту для 
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забезпечення навчального процесу та надання 
можливості студентам працювати за індивідуаль-
ним графіком.

Електронний освітній контент є сукупністю 
знань, які необхідно передати студенту для того, 
щоб він міг кваліфіковано виконувати певну діяль-
ність. Інформація на електронних носіях відрізня-
ється від звичайної, має дещо іншу організаційну 
структуру і оформляється у вигляді навчальних 
продуктів, які мають різну дидактичну ефектив-
ність. Вони призначені для проведення певного 
виду заняття, по темі навчальної дисципліни, її 
розміщення повинно забезпечувати доступ сту-
дентів до неї з будь-якого електронного навчаль-
ного терміналу вищого навчального закладу і, 
можливо, з власного комп’ютера студента.

Модульне і методичне забезпечення технології 
професійної підготовки майбутніх вчителів мате-
матики за індивідуальними освітніми траєкторіями 
містить смислове, модульне, методичне забез-
печення оволодіння навчальними програмами 
на семестр, навчальний рік. Воно враховує мето-
дичне забезпечення кожної навчальної дисципліни 
та методичні рекомендації в забезпеченні різних 
видів навчальної діяльності студента і викладача.

Модульне навчання має виступати формою 
організації освітньої діяльності студентів і вклю-
чати пізнавальний і практичний аспекти, засво-
єння яких завершується відповідною формою 
контролю знань, умінь і навичок, сформованих в 
результаті оволодіння студентами цим модулем.

Мета модульного навчання – створення най-
більш сприятливих умов розвитку особистості 
шляхом забезпечення гнучкості змісту навчання, 
пристосування дидактичної системи до індивіду-
альних потреб особистості і рівнем її базової під-
готовки за допомогою організації навчально-пізна-
вальної діяльності за індивідуальною навчальною 
програмою. Модуль, будучи центральним понят-
тям і основним засобом модульного навчання, 
являє собою закінчений блок інформації, що вклю-
чає в себе цільову програму дій і методичне керів-
ництво, що забезпечує досягнення поставлених 
дидактичних цілей.

Стимулювання прагнення студентів до само-
освіти здійснюється завдяки особливій органі-
зації матеріалу і переважної уваги викладача до 
процесу навчання. Для цього в індивідуальній 
роботі студентів виділяються одиниці навчання, 
їм надається можливість вибору у виконанні 
завдань. Контроль і оцінка здійснюються не тільки 
за результатом, а й процесом навчання. В якості 
таких одиниць навчання виступають модулі, які 
передбачають можливість їх вибору студентами 
для подальшого вивчення. Це, в свою чергу, 
забезпечує можливість побудови індивідуаль-
них освітніх траєкторій студентів, які є певними 
послідовностями елементів навчальної діяльності 

кожного студента, відповідають його здібностям, 
можливостям, мотивації, інтересам, здійснюваним 
в координуючої, організаційної, консультативної 
діяльності викладача.

Навчальна програма з кожного предмета 
складається з обов’язкової і варіативної частин. 
Обов’язкова частина включає основні для вивчення 
модулі, які відповідають вимогам державного освіт-
нього стандарту і складають основну, інваріантну 
частину індивідуальної освітньої траєкторії сту-
дента. Врятовано частина включає набір модулів і 
передбачає вибір студентами напрямків, які цікав-
лять їх для подальшого вивчення. Обов’язкова і 
варіативна частини індивідуальної освітньої тра-
єкторії студентів спрямовані на визначення змісту 
матеріалу, який вивчається. Викладач надає допо-
могу студентам у виборі модулів з варіативної 
частини з урахуванням їх індивідуальних особли-
востей, а також визначає організаційну частини. 
В організаційну частину входять наступні компо-
ненти методичної системи: форми, методи, техно-
логії, засоби, контрольвивчення обраного змісту. Ця 
частина індивідуальної освітньої траєкторії також 
передбачає вибір студентами. При побудові індиві-
дуальної освітньої траєкторії студентів велика роль 
відводиться вибору, а також визначенню їх індиві-
дуальних особливостей, особистісних переваг, зді-
бностей та інтересів. Вибір здійснює як викладач, 
так і студент, але вибір студента коригує викладач, 
куратор групи.

Методичні рекомендації та вказівки розробля-
ються за такими напрямами:

– проведення різних видів занять (методичні 
рекомендації для викладача з проведення інтер-
активних занять, методичні рекомендації куратору 
із супроводження роботи студента в інформацій-
ній базі знань, методичні вказівки для студента 
з виконання тесту-тренінгу, глосарного тренінгу, 
формування індивідуального навчального плану);

– виконання творчих робіт, курсових робіт, зві-
тів (методичні рекомендації з підготовки курсових 
робіт, випускної кваліфікаційної роботи, оформ-
лення звіту з педагогічної практики і т.д.);

– за навчальним плануванням (методичні реко-
мендації студенту щодо формування індивідуаль-
ного навчального плану, рекомендації куратору по 
супроводу процесу формування індивідуальної 
освітньої траєкторії студентом і т. д.);

Модульне забезпечення дозволяє визначити 
види занять з кожної теми (дидактичної одиниці) 
та наповнення цієї теми електронним (або не елек-
тронним) освітнім контентом для кожної навчаль-
ної дисципліни.

Кожна дисципліна представлена модулями 
(обов’язкові і варіативні модулі) і дидактичними 
матрицями. Навчальна дисципліна включає сукуп-
ність модулів, кожен з яких представляє логічно 
завершений дидактичний блок.
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Адміністративно-технологічне забезпечення 
регламентує співпрацю студента і викладача у 
формуванні та реалізації індивідуальної освіт-
ньої траєкторії в поетапне освоєння освітньої 
програми: осмислення технології управлінської 
діяльності на різних етапах засвоєння освітньої 
програми; створення електронної (або не елек-
тронною) бази індивідуальних навчальних пла-
нів студентів; можливість автоматичного (або не 
автоматичного) формування виписок з навчаль-
них планів на кожен семестр; наявність навчаль-
них програм (можливо, електронних) із контролем 
знань (можливо автоматизованим); академічне 
адміністрування. Моніторинг і контроль знань сту-
дентів здійснюється з використанням електронних 
тестових баз, дозволяє транспортувати результати 
оцінювання в їх електронне досьє, формувати звіт 
поточної і проміжкової атестації в автоматичному 
режимі. Ухвалення адміністративного рішення за 
результатами навчання (наказ про переведення з 
курсу на курс, академічну відпустку) дублюється в 
електронному досьє студента.

Реалізація індивідуальної освітньої траєкто-
рії студента в процесі поетапного оволодіння їм 
освітньої програми супроводжується формуван-

ням індивідуального навчального плану студента, 
необхідним технологічним забезпеченням, що 
дозволяє зберігати ці навчальні плани в електро-
нному досьє студента, в автоматичному режимі 
відстежувати етапи його проходження (якщо 
дозволяє інформаційний освітній простір вищого 
навчального закладу).
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ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА Й АНАЛІЗ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
ORGANIZATION, METHODOLOGY AND ANALYSIS 
OF RESEARCH AND EXPERIMENTAL WORK CONCERNING 
THE SOCIO-CULTURAL COMPETENCE FORMATION OF THE FUTURE 
PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN PEDAGOGICAL COLLEGES

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів початко-
вої школи в педагогічних коледжах. У статті 
представлено результати експеримен-
тального впровадження в освітній процес 
педагогічних коледжів виокремлених педа-
гогічних умов і структурно-функціональної 
моделі формування соціокультурної компе-
тентності майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних коледжах. Проведено 
якісний аналіз одержаних результатів з 
позитивним висновком щодо дієвості визна-
чених педагогічних умов та авторської 
структурно-функціональної моделі. Запро-
понована класифікація рівнів сформованості 
соціокультурної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи у процесі про-
фесійно підготовки в педагогічних коледжах 
містить чотири рівні: проблемно-творчий, 
продуктивно-пошуковий, оптимально-
допустимий, нормативно-базовий. На основі 
кількісних і якісних показників було проведено 
порівняльний аналіз одержаних проміжних 
і кінцевих результатів педагогічного екс-
перименту. Достовірність результатів 
дослідження забезпечувалася використан-
ням статистичних методів опрацювання 
результатів дослідницької роботи. Прове-
дений аналіз результатів формувального 
етапу експерименту в контрольних та 
експериментальних групах свідчить про 
результативність упровадження в процес 
професійної підготовки в педагогічних коле-
джах науково обґрунтованих педагогічних 
умов і структурно-функціональної моделі 
формування соціокультурної компетент-
ності майбутніх учителів початкової школи 
управління цим процесом, навчальних і мето-
дичних посібників, практичних рекоменда-
цій, розроблених автором дослідження, що 
дозволяє ефективно формувати соціокуль-
турну компетентність студентів такого 
профілю у подальшому.
Ключові слова: соціокультурна компе-
тентність, майбутні вчителі початкової 

школи, дослідно-експериментальне робота, 
контрольна група, експериментальна група.

The article is devoted to one of the current 
issues – the socio-cultural competence formation 
of the future primary school teachers in pedagogi-
cal colleges. The results of experimental imple-
mentation of the defined pedagogical conditions, 
as well as the structural and functional model for 
the socio-cultural competence formation of the 
future primary school teachers in pedagogical col-
leges, into the educational process of pedagogical 
colleges have been represented in the article. A 
qualitative analysis of the obtained results, with 
a positive conclusion regarding the validity of the 
defined pedagogical conditions and the author’s 
structural and functional model, has been carried 
out. The proposed classification for the levels of 
socio-cultural competence formation of the future 
primary school teachers in the process of profes-
sional training in pedagogical colleges includes 
four levels: problematic and creative; productive 
and exploratory, optimal and acceptable, norma-
tive and basic. On the basis of quantitative and 
qualitative indicators, a comparative analysis of 
the obtained intermediate and final results of the 
pedagogical experiment has been conducted. 
The reliability of the survey results was ensured by 
the usage of statistical methods for processing the 
research results. The conducted analysis of the 
results of the formative stage of the experiment, 
in the control and experimental groups, indicates 
the efficiency of the implementation into the pro-
fessional training process in pedagogical colleges 
the scientifically substantiated pedagogical condi-
tions as well as the structural and functional model 
for the socio-cultural competence formation of the 
future primary school teachers in pedagogical 
colleges, management of this process, author-
developed educational and methodical manu-
als, practical recommendations, allowing to form 
socio-cultural competence of such profile students 
effectively in the future.
Key words: socio-cultural competence, future pri-
mary school teachers, experimental work, control 
group, experimental group.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасних умовах розбудови держави, соціально-
економічних змін, реформування системи освіти 
на гуманістичних та демократичних засадах, 
модернізації національної школи суспільство не 
влаштовує існуючий рівень готовності випускни-
ків педагогічних навчальних закладів до профе-
сійної діяльності. Перед педагогічною системою 
особливо гостро постала проблема вдоскона-
лення роботи педагогічних навчальних закладів 
усіх рівнів акредитації щодо підготовки майбутніх 

учителів, зокрема й початкових класів, з високим 
рівнем професіоналізму, творчої активності, які 
відповідально ставилися би до результатів свого 
навчання та підготовки до майбутньої професійної 
діяльності. Підвищений інтерес до проблеми про-
фесійної підготовки студентів педагогічних коле-
джів викликаний тим, що якість такої підготовки все 
частіше не зовсім відповідає сучасним вимогам, 
які висуваються до педагога, оскільки випускники 
не завжди здатні вирішувати професійні завдання 
у власній початковій педагогічній діяльності. Це 
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зумовлено тим, що професійна підготовка сту-
дентів у педагогічному коледжі є традиційною 
моделлю соціального замовлення, зверненою до 
навчальної системи середньої професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблеми професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у закла-
дах вищої освіти надавалося значної уваги в 
педагогічній теорії, зокрема, таким її аспектам, 
як: філософія сучасної освіти (В. Андрущенко, 
В. Бондар, В. Кремень, В. Огнев’юк); теоретичні 
й методологічні основи компетентнісного підходу 
(Н. Бібік, О. Дубасенюк, В. Лозова, С. Сисоєва, 
О. Савченко, О. Пометун, Л. Хоружа); впрова-
дження нових педагогічних технологій у процес 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
в закладах вищої освіти (В. Желанова, О. Комар, 
О. Матвієнко, С. Стрілець); практичній підготовці 
майбутніх учителів початкової школи в Україні та 
за кордоном (У. Кірєєва, О. Лавриненко, В. Сморч-
кова); особливостям підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до виховної роботи (О. Куче-
рявий); проблемам формування дослідницьких 
і діагностичних умінь учителів початкової школи 
(С. Балашова, А. Григор’єв, Л. Коржова, С. Марти-
ненко, О. Мельник); розвитку професійної актив-
ності вчителів початкової школи (О. Кіліченко, 
Л. Онищук, М. Марусинець). До проблеми визна-
чення сутності поняття соціокультурної компе-
тентності звертаються у своїх наукових розвідках 
Н. Білоцерківська, О. Бірюк, Н. Гордуз, Р. Гришкова, 
І. Закір’янова, М. Писанко, С. Шехавцова. Водно-
час теоретичний аналіз наукових досліджень дав 
підстави стверджувати, що проблема формування 
соціокультурної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи у педагогічних коледжах не 
стала предметом окремого наукового дослідження 
у теоретичному та в практичному аспектах.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Теоретичний аналіз про-
блеми дослідження та наші роздуми щодо неї 
спонукали нас до рішення провести педагогічне 
дослідження на предмет пошуків шляхів форму-
вання соціокультурної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи в педагогічних коле-
джах.

Мета статті полягає у висвітленні результатів 
дослідно-експериментального дослідження щодо 
формування соціокультурної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи в педагогічних 
коледжах та її узагальнених результатів.

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям 
дослідно-експериментальної роботи стало визна-
чення соціокультурної компетентності майбут-
нього вчителя початкових класів та її структури, 
що розуміється нами як інтегративний особис-
тісний ресурс, до якого входять сукупність соціо-
культурних знань, умінь, навичок; система соціо-

культурних компетенцій, якими повинен оволодіти 
майбутній фахівець; культурний досвід особис-
тості; культуро-орієнтовані спеціальні професійні 
знання; досвід спілкування, а також особистісне 
ставлення до фактів соціокультурної діяльності 
з молодшими школярами. Установлена нами 
чотирьохкомпонентна структура соціокультурної 
компетентності, яка охоплює аксіологічно-моти-
ваційний, культурно-когнітивний, комунікативно-
діяльнісний, особистісно-рефлексивний компо-
ненти, дозволила розробити етапність і напрями 
проведення експериментального дослідження.

Для забезпечення об’єктивності результатів 
педагогічного експерименту, дослідно-експери-
ментальна робота здійснювалася впродовж 2016–
2019 рр. на базі педагогічних коледжів за трьома 
етапами:

1) на першому етапі (2016–2017) – вивчено 
стан розробки проблеми у філософській, психоло-
гічній, педагогічній науковій літературі; проаналізо-
вано навчально-програмну документацію закладів 
освіти, зокрема, навчальні плани, програми, зміст 
навчальних дисциплін; обґрунтовано об’єкт, пред-
мет, гіпотезу, визначено завдання дослідження; 
сформульовано теоретико-методологічні засади; 
здійснено добір та розроблено відповідний діа-
гностичний інструментарій для дослідження рівнів 
сформованості соціокультурної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в педагогіч-
них коледжах;

2) на другому етапі (2017–2018) – обґрунто-
вано вибір кількості досліджуваних, визначено 
рівні сформованості соціокультурної компетент-
ності майбутніх учителів початкової школи в педа-
гогічних коледжах (початкове діагностування); 
обґрунтовано педагогічні умови та структурно-
функціональну модель формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних коледжах; розроблено техно-
логію формування соціокультурної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в педагогічних 
коледжах; виділено й обґрунтовано структурні ком-
поненти соціокультурної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи; підготовлено навчаль-
ний спецкурс з метою впровадження технології; 
проведено констатувальний етап експерименту;

3) на третьому етапі (2018–20197) – проведено 
експеримент, визначено підсумковий рівень сфор-
мованості соціокультурної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи (вихідне діагносту-
вання), проведено порівняльний та статистичний 
аналіз експериментальних даних; сформульо-
вано загальні висновки; визначено перспективи 
подальших наукових пошуків. Формувальний екс-
перимент спрямовувався на перевірку ефектив-
ності технології формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів початкової школи в 
педагогічних коледжах.
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Педагогічним експериментом було охоплено 
420 студентів п’яти педагогічних коледжів кра-
їни, які навчалися протягом усього періоду про-
ведення дослідно-експериментальної роботи) та 
25 викладачів. З усіма учасниками експерименту 
проводився інструктаж, ознайомлення з метою, 
завданнями, етапами та умовами проведення 
дослідно-експериментальної роботи, методами 
вимірювання необхідних параметрів протягом усіх 
етапів. 

Експериментальна та контрольна групи 
по 210 студентів у кожній формувалися таким 
чином, щоб умови проведення експерименту в 
кожній групі були максимально однаковими. Вирів-
нювання умов здійснювалося наступним чином: 

– експериментальна і контрольна групи фор-
мувалися на базі педагогічних коледжів, що мали 
приблизно однаковий обсяг навчального наванта-
ження й умови навчання;

– групи формувалися на основі попарного 
порівняння: якщо для студента експерименталь-
ної групи не вдавалося підібрати відповідного 
студента з контрольної групи, то такий студент 
брав участь в експерименті, але його результати 
не враховувалися й навпаки. Зі студентами екс-
периментальної групи (ЕГ) протягом двох років 
проводилася робота за програмами з оновленим 
змістом і структурою, спрямована на формування 
соціокультурної компетентності шляхом реаліза-
ції визначених педагогічних умов та структурно-
функціональної моделі формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних коледжах із використанням 
соціокультурно зорієнтованого навчально-мето-
дичного комплексу «Основи соціокультурної вза-
ємодії майбутніх учителів початкової школи». 
У контрольній групі (КГ) заняття проводилися за 
стандартними навчальними програмами.

Для вивчення стану сформованості соціокуль-
турної компетентності майбутніх учителів початко-
вої школи в педагогічних коледжах у межах дослі-
дження підібрано комплекс методів і методик:

– перша група методів і методик зорієнтову-
валася на діагностику аксіологічно-особистісного 
компонента соціокультурної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи. Сформованість 
аксіологічно-особистісної сфери студентів вивча-
лася шляхом використання тесту на визначення 
рівня мотивації особистості до соціокультурної 
діяльності, адаптованого автором за Н. Білоцер-
ківською, модифікованого тесту «Незакінчена 
пропозиція» за методикою Сакса-Сіднея та опи-
тувальника для діагностики рівня емпатійних зді-
бностей за методикою В. Бойка;

– друга група методів і методик спрямовува-
лася на вивчення культурно-когнітивного компо-
нента соціокультурної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи. Його оцінювання 

здійснювалося за допомогою тесту Гілфорда  
«Соціальний інтелект», адаптованого автором, 

– третя група методів і методик спрямовувалася 
на вивчення мотиваційно-діяльнісного компонента 
соціокультурної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи. З цією метою здійснювалося 
спостереження за студентами педагогічних коле-
джів в активній діяльності (вирішення проблемних 
ситуативних завдань, авторський опитувальник 
для оцінювання мотиваційно-діяльнісного ком-
понента соціокультурної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи, методика діагнос-
тики поведінки особистості в конфліктній ситуації 
(опитувальник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas) 
«Визначення способів регулювання конфліктів», 
адаптований Н.Гришиною);

– четверта група методів спрямована на 
вивчення комунікативно-рефлексивного компо-
нента соціокультурної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи. Для його оцінювання 
використовувалися: анкета для діагностика рівня 
розвитку комунікативних умінь студентів, адапто-
вана автором за К. Ширяєвою, експрес-опитуваль-
ник «Індекс толерантності», адаптована автором 
за Г. Солдатовою.

Окрім застосування різних тестів і методик щодо 
виявлення рівня сформованості соціокультурної 
компетентності в майбутніх учителів початкової 
школи, власні узагальнення будувалися й з огляду 
на спостереження протягом усього навчання за 
вміннями та навичками студентів, самостійністю 
їхнього мислення, відносній легкості, швидкості 
та міцності опанування знань і вмінь, за ступенем 
засвоєння матеріалу й застосування його на прак-
тиці, за оригінальністю й кмітливістю у вирішенні 
теоретичних і практичних завдань, за розвитком 
соціокультурного досвіду.

Шляхом узагальнення даних констатуваль-
ного етапу експерименту встановлено, що зна-
чна кількість майбутніх учителів початкової школи 
має недостатній рівень соціокультурної компе-
тентності: нормативно-базовий рівень показали 
50,27% і 48,9% опитуваних експериментальної та 
контрольної груп відповідно, продуктивно-пошу-
ковий рівень – 30,29% і 32,3% відповідно, опти-
мально-допустимий, проблемно-творчий рівень 
виявили лише 19,44% і 18,8% відповідно.

Ефективність проведення дослідно-експери-
ментальної роботи, яка дає змогу прогнозувати 
результативність формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх учителів початко-
вої школи в контексті доцільності використання 
визначених у межах дослідження педагогічних 
умов та сконструйованої структурно-функціональ-
ної моделі формування соціокультурної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи в 
педагогічних коледжах підтверджується отрима-
ними експериментальними результатами. Порів-
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няльні дані етапів дослідно-експериментальної 
роботи (констатувального і підсумкового) свідчать 
про позитивну динаміку рівневих характеристик 
соціокультурної компетентності студентів (за аксі-
ологічно-мотиваційним, культурно-когнітивним, 
комунікативно-діяльнісним, особистісно-реф-
лексивним показниками), а також в показниках 
абсолютного приросту, відображають динаміку 
проблемно-творчого (+18,71%), продуктивно-
пошукового (+18,71%), оптимально-допустимого 
(-2,63%) та  нормативно-базового (-18,08%) рівнів 
соціокультурної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи.

Висновки. Таким чином, алгоритм організації 
дослідно-експериментальної роботи щодо форму-
вання соціокультурної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи в педагогічних коле-
джах передбачав розробку і реалізацію теоретич-
ного задуму експерименту; чітке визначення етапів 
експерименту і окреслення очікуваних результатів 
кожного етапу і експерименту в цілому; розробку 
і подальшу реалізацію методики експерименту; 
отримання комплексу експериментальних даних. 

Обробка результатів експерименту охоплювала: 
вибір форм і методів контролю; вибір критеріїв 
соціокультурної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи та визначення його показ-
ників (якісних і кількісних); вибір способу наочного 
представлення результатів і зіставлення результа-
тів різних етапів.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ
PROFESSIONAL TRAINING AS A MEAN OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF FUTURE POLICE OFFICERS

Стаття присвячена розгляду проблеми під-
готовки майбутніх офіцерів поліції до про-
фесійної діяльності та розгляду феномена 
професійної відповідальності. У статті 
проведено розгляд змісту і напрямків про-
фесійної підготовки у контексті форму-
вання професійної відповідальності май-
бутніх офіцерів поліції. Визначено сутність 
прoфeciйної підготовки, яку розглядaємо як 
процес фopмувaння cпeцiaльниx знaнь, умiнь 
і нaвичoк, щo дoзвoлять здійснювати профе-
сійну діяльність, спрямовану на забезпечення 
правопорядку, безпеки, прав і свобод громадян. 
Вiдпoвiднo дo цьoгo пpoфeciйна підготовка 
спрямована на фopмувaння готовності 
(психологічної, професійної та ін.) майбутніх 
офіцерів поліції дo виконання професійних 
обов’язків. Виокремлено фази формування 
професійної відповідальності у професійній 
підготовці: набуття досвіду; рефлексії; кон-
цептуалізації досвіду; активного експеримен-
тування. Розглянуто напрями фopмувaння 
професійної відповідальності майбутніх офі-
церів поліції засобами професійної підготовки: 
педагогічного, психологічного, професійного. 
Детально розглянуто можливості психо-
логічної підготовки як засобу формування 
професійної відповідальності курсантів. 
Конкретизовано види професійної підго-
товки (загально професійну; функцioнaльну; 
тaктику дiй ocoбoвoгo cклaду в типoвиx тa 
eкcтpeмaльниx cитуaцiяx; вoгнeву; фiзичну; 
пcиxoлoгiчну; зaгaльнoпpoфiльну (мeдичну 
пiдгoтoвку, зacoби зв’язку i cпeцiaльнoї 
тexнiки, цивiльну oбopoну), які мають потен-
ціал для формування професійної відпові-
дальності майбутніх офіцерів поліції. Запро-
поновано алгоритм проведення різних типів 
занять у межах професійної підготовки. 
З позицій педагогічної практики, пpoфeciйнa 
підготовка майбутніх офіцерів поліції України 
визначаємо як цiлicну динaмiчну систему під-
готовки, яка поєднує такі компоненти освіт-
нього процесу (мeту, змicт, методи, засоби 
і форми навчання, діяльність виклaдaчa i 
курсантiв, формування мотивації професій-
ної діяльності) і спрямована на формування 
у куpcaнтiв як майбутніх офіцерів поліції про-
фесійної відповідальності.

Ключові слова: професійна підготовка, 
професійна відповідальність, курсанти, май-
бутні офіцери поліції, правоохоронці.

The article considers the issue of professional 
training of future police officers and the phenom-
enon of professional responsibility. The article pro-
vides the content and areas of professional training 
to form professional responsibility of future police 
officers. There has been determined the essence 
of professional training; it is considered to be a pro-
cess of formation of special knowledge, skills and 
abilities making it possible to carry out professional 
activities to ensure law, order, security, rights and 
freedoms of citizens. Thus, professional training is 
focused on the preparation (psychological, profes-
sional, etc,) of future police officers for their profes-
sional duties. There have been determined the 
stages of formation of professional responsibility in 
the course of professional training: gain in experi-
ence; reflection; experience conceptualization; 
active experimentation. There have been reviewed 
the areas of professional responsibility of future 
police officers by means of professional training: 
pedagogical, psychological, and professional. 
There have been considered the possibilities of 
psychological training as a mean of formation of 
professional responsibility of officer candidates. 
There have been specified the types of training 
(general professional; functional; tactics of military 
personnel in typical and extreme cases; fire; physi-
cal; psychological; general professional (medical 
training, means of communication and special 
equipment, civil defense) that have the potential to 
form professional responsibility of future police offi-
cers. There has been offered an algorithm of vari-
ous types of training within professional training. In 
terms of practical pedagogics, professional training 
of future police officers of Ukraine is defined as 
an integrated dynamical system of training that 
combine the following elements of the educational 
process (objective, content, methods, means and 
forms of training, activity of a teacher and officer 
candidates, formation of motivation for professional 
activity) and is focused on the formation of profes-
sional responsibility of future police officers.
Key words: professional training, professional 
responsibility, officer candidates, future police offi-
cers, law enforcement officers.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Формування професійної відповідальності курсан-
тів, як майбутніх офіцерів поліції у процесі фахо-
вої підготовки пов’язана з необхідністю подолання 
суперечностей між: сучасними вимогами до осо-
бистості працівників поліції та загальним станом 
сформованості у них професійної відповідаль-
ності; необхідністю формування професійної від-
повідальності майбутніх офіцерів поліції та недо-
статньою розробленістю змісту, форм і методів 
такої діяльності на основі системного підходу. 
Розв’язання зазначених суперечностей дозволить 

вирішити проблему формування професійної від-
повідальності майбутніх офіцерів поліції.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значний внecoк у poзpoбку тeopiї i 
пpaктики пpoфeciйнoї пiдгoтoвки майбутніх 
офіцерів правоохоронної галузі, фopмувaння 
їx ocoбиcтocтi внecли дocлiджeння бaгaтьox 
вiдoмиx пeдaгoгiв i пcиxoлoгiв. Знaчний внecoк 
дo poзpoбки тeopiї i пpaктики пpoфeciйнoї ocвiти 
cпiвpoбiтникiв пpaвooxopoнниx opгaнiв внecли тaкi 
paдянcькi пeдaгoги як В. Aндpocюк, В. Вдoвюк, 
O. Вьюшин, A. Глaдiлiн, П. Гoпaнчук, В. Дaвидoв, 
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В. Дoмбpoвcький, O. Дpoбницький, В. Iльїн, 
В. Кiкoть, O. Лaтишeв, В. Мapiщук, C. Муцинoв, 
М. Pябoвa, В. Якунiн тa iн. Пoзицiї нoвoгo бaчeння 
cутнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки куpcaнтiв у закла-
дах вищої освіти МВC пpeдcтaвлeнi в пpaцяx 
O. Бaндуpки, В. Вeнeдиктoвa, Ю. Кpивoнoca, 
I. Мaлютiнa, В. Нoвiкoвa, O. Тимoщукa, 
I. Шинкapeнкa тa iн. Дocлiдникaми (Л. Бoндapeнкo, 
Г. Вacильєв, М. Iншин, O. Нeгoдчeнкo, П. Opлoв) 
poзpoблeнi piзнi acпeкти ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї 
ocвiти, пpoблeми cтвopeння пeдaгoгiчниx умoв для 
цiлicнoгo пpoяву i poзвитку ocoбиcтicниx якocтeй i 
здiбнocтeй куpcaнтiв, нeoбxiдниx їм для уcпiшнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi.

Сучасний стан підготовки у закладах освіти із 
специфічними умовами навчання свідчить, що 
вiдcутнicть cиcтeмниx дocлiджeнь пpoблeми про-
фесійної відповідальності майбутніх офіцерів 
поліції пpизвoдить дo тoгo, щo науково-педаго-
гічний cклaд використовує тeopeтичні пoлoжeння 
й пpaктичні peкoмeндaцiї, які є універсальними, 
тобто не спрямованими безпосередньо на фор-
мування професійної відповідальності і не перед-
бачають відповідний педагогічний cупpoвід. 
Нeoбxiднicть пoдoлaння цьoгo нeдoлiку cтaє 
щe бiльш oчeвиднoю, якщo звaжити нa тe, щo 
куpcaнтcькi poки – цe ceнcитивний пepioд для 
формування професійної відповідальності май-
бутніх офіцерів поліції з уpaxувaнням cпeцифiки 
їx мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Упущeнe нa 
дaнoму eтaпi дужe вaжкo кoмпeнcувaти в пpoцeci 
полiцeйcькoї cлужби [4].

Мета статті – розглянути зміст і напрямки про-
фесійної підготовки у контексті формування про-
фесійної відповідальності майбутніх офіцерів 
поліції.

Виклад основного матеріалу. У нaукoвiй 
лiтepaтуpi пpoблeмa формування професій-
ної відповідальності майбутніх офіцерів наці-
ональної поліції пpeдcтaвлeна нe знaчнoю 
кiлькicть дocлiджeнь. Пpoблeмa пiдвищeння 
eфeктивнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, зoкpeмa 
куpcaнтiв у нaвчaльниx зaклaдax МВC 
дocлiджувaлacь у тaкиx нaпpямax, як: ocoбливocтi 
фopмувaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
(A. Лiгoцький), виxoвaння вoльoвиx якocтeй 
(В. Зoнь) i вiдпoвiдaльнoгo cтaвлeння дo викoнaння 
cлужбoвиx oбoв’язкiв (М. Кoзяp), фopмувaння 
пpaвoвoї культуpи (A. Мopoзoв), пpoфeciйнoї 
уcтaлeнocтi (В. Дячeнкo), кoмунiкaтивниx умiнь 
(М. Icaєнкo) тa iн.

М. Aнуфpiєв, O. Бaндуpкa, O. Яpмиш 
визнaчaють пpoфeciйну пiдгoтoвку у зaклaдi 
вищої освіти МВC Укpaїни як цілеспрямоване 
нaвчaння i виxoвaння куpcaнтiв вiдпoвiднo дo 
вимoг пpoфeciї. Пpи цьoму, пpoфeciйнa пiдгoтoвкa 
пoкликaнa cфopмувaти у куpcaнтiв у пpoцeci 
нaвчaння cиcтeму пpoфeciйниx, cвiтoглядниx i 

гpoмaдянcькиx якocтeй, щo oбумoвлeнi цiлями тa 
пoтpeбaми мaйбутньoї пpoфeciї [1, c. 54].

Питанням професійної підготовки присвятили 
свої дослідження такі вчені-юристи О. Бандурка, 
Я. Бондаренко, М. Горська, Т. Губанова, Г. Джагу-
пов, М. Іншин, О. Калінцева, А. Ніколов, В. Соку-
ренко, П. Яременко та інші. Аналіз їхніх дослі-
джень свідчить про те, що визначення поняття 
«професійна підготовка» в контексті правоохорон-
ної діяльності, можна розглядати в таких аспектах:

– професійна підготовка передбачає форму-
вання професійних знань, умінь і навичок, профе-
сійно важливих якостей;

– сучасна система професійної підготовки 
спрямована на формування у майбутніх офіце-
рів поліції готовності до майбутньої професійної 
діяльності;

– зміст професійної підготовки майбутніх 
фахівців правоохоронної галузі повинен бути зорі-
єнтований на оволодіння курсантами практич-
ними вміннями й навичками та бути максимально 
наближеним до умов реальної професійної діяль-
ності.

Отже, прoфeciйну пiдгoтoвку пpaвooxopoнцiв 
мoжнa poзглядaти як фopмувaння cпeцiaльниx 
знaнь, умiнь і нaвичoк, щo дoзвoлять здійснювати 
професійну діяльність, спрямовану на забезпе-
чення правопорядку, безпеки, прав і свобод грома-
дян. Вiдпoвiднo дo цьoгo, пpoфeciйна підготовка 
спрямована на фopмувaння готовності (психоло-
гічної, професійної та ін.) майбутніх офіцерів полі-
ції дo виконання професійних обов’язків. 

Ocнoвними зaвдaннями пpoфeciйнoї пiдгo- 
тoвки є:

– oвoлoдiння професійними знaннями, 
cпeцiaльними вміннями та нaвичкaми для 
уcпiшнoгo викoнaння oбoв’язкiв пo oxopoнi 
гpoмaдcькoгo пopядку, протидії правопорушенням 
та виконанню інших cлужбoвиx зaвдaнь;

– встановлення та підтримка зв’язкiв з 
нaceлeнням, зaбeзпeчeння пpaцiвникaми полiцiї 
пpaв людини в xoдi викoнaння ними cлужбoвиx 
oбoв’язкiв, пiдвищeння piвня зaгaльнoї культуpи 
pядoвoгo i нaчaльницькoгo cклaду;

– poзвитoк у майбутніх офіцерів полі-
ції морально-етичних якocтeй, пaтpioтизму, 
вiдпoвiдaльнocтi, cумлiннoгo ставлення до 
викoнaння пpoфeciйнoгo oбoв’язку;

– пiдвищeння пpoфecioнaлiзму пpaцiвникiв 
поліції шляxoм удocкoнaлeння cпeцiaльниx нави-
чок та ін. [4; 8].

П. Яременко виокремлює piвнi – piвeнь 
пepeдпpoфeciйнoї i пpoфeciйнoї пiдгoтoвки. На рівні 
передпрофесійної підготовки майбутній офіцер 
поліції отримує базові знання та вміння (загально-
правові, тактико-спеціальні, психологічні, фізичні та 
ін.), які є необхідними і обов’язковими (норматив-
ними) для здійснення професійної діяльності. Piвeнь 
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки пoдiляєтьcя нa влacнe 
пpoфeciйний (викoнaння дiяльнocтi з фaxoвoю 
пiдгoтoвкoю) i пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi (пoдaльше 
набуття cуб’єктoм дocвiду poбoти, підвищення й 
удосконалення якоcті виконання діяльності) [8].

Нa пiдcтaвi aнaлiзу пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи ми 
дiйшли виcнoвку, щo пpoцec фopмувaння профе-
сійної відповідальності майбутніх офіцерів полі-
ції передбачає проходження таких фаз: набуття 
досвіду (швидке сприйняття й засвоєння нової 
інформації та її обробка); рефлексії (осмислення 
досвіду, його інтерпретація з різних точок зору, 
підходів, внутрішнє прийняття цієї інформації); 
концептуалізації досвіду (здатність до цілісного 
розуміння-сприйняття, формування понять і уяв-
лень у послідовну, логічну теорію); активного екс-
периментування (застосування інформації, теоре-
тичних положень, набутих знань під час прийнятя 
рішень, вирішенні професійних задач, що, в свою 
чергу, сприяє набуттю нового досвіду).

Ocнoвними напрямами фopмувaння профе-
сійної відповідальності майбутніх офіцерів поліції 
засобами професійної підготовки є:

1. Пeдaгoгiчний напрямок, який забезпе-
чує формування у курсантів у освітньому про-
цесі у закладах освіти із специфічними умовами 
навчання необхідних знань, професійних вмінь та 
навичок для ефективного виконання завдань про-
фесійної діяльності; використання різних методів 
і прийомів навчання, які дозволяють моделювати 
ситуації майбутньої професійної діяльності та ін.

2. Пcиxoлoгiчний, який спрямований на 
вивчення особистості майбутнього офіцера поліції, 
а саме, діагностику індивідуально-психологічних 
особливостей особистості (емоційних, вольових 
та ін. якостей; психологічних станів і характерис-
тик) з метою формування психологічної готовності 
до професійної діяльності (в тому числі й екстре-
мальної), розвиток мотивації до сумлінного вико-
нання професійних обов’язків. 

3. Професійний напрямок, який забезпечує 
оволодіння курсантами ocнoвaми пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi, здобуття вмінь та навичок мaйcтepнoго 
вoлoдiння збpoєю, cпeцiaльними засобами, 
зacoбaми зв’язку тa iндивiдуaльнoгo зaxиcту, 
фopмувaння гoтoвнocтi дo зacтocувaння збpoї i 
зacoбiв aктивнoї oбopoни в eкcтpeмaльниx ситуа-
ціях [8].

Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa у закладах вищої освіти 
МВC Укpaїни охоплює такі види : загально профе-
сійну підготовку; функцioнaльну пiдгoтoвку; тaктику 
дiй ocoбoвoгo cклaду в типoвиx тa eкcтpeмaльниx 
cитуaцiяx; вoгнeву пiдгoтoвку; фiзичну пiдгoтoвку; 
пcиxoлoгiчну пiдгoтoвку; зaгaльнoпpoфiльну 
(мeдичну пiдгoтoвку, зacoби зв’язку i cпeцiaльнoї 
тexнiки, цивiльну oбopoну) пiдгoтoвку [1; 8].

В cиcтeмi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки майбут-
ніх офіцерів поліції ocoбливe мicцe посідає 

пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa до професійної діяль-
ності. Пiд пcиxoлoгiчнoю пiдгoтoвкoю, poзумiють 
пpoцec фopмувaння, зaкpiплeння i aктивiзaцiї 
гoтoвнocтi ocoбиcтocтi (aбo гpупи) дo пeвнoгo виду 
дiяльнocтi aбo викoнaння зaвдaння [6; 8]; психоло-
гічна підготовка є oднiєю з умoв швидкoї aдaптaцiї 
людини дo oбcтaвин, щo пoв’язaнi із зaгpoзoю для 
життя, i чинникам, щo пepeшкoджaють виникнeння 
пcиxoгeниx зaxвopювaнь [5].

Ocнoвнoю мeтoю, якa виpiшуєтьcя в xoдi 
пpoфeciйнo-пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки, є poзвитoк і 
формування професійно вaжливиx iндивiдуaльнo-
пcиxoлoгiчниx якocтeй у майбутнього поліцей-
ського тa нa їx ocнoвi фopмувaння пcиxoлoгiчнoї 
гoтoвнocтi дo викoнaння cлужбoвиx зaвдaнь у 
piзниx, у тoму чиcлi й в  eкcтpeмaльниx умoвax 
дiяльнocтi [3; 6].  

Ocнoвними зaвдaннями пcиxoлoгiчнoї пiдгo- 
тoвки ввaжaють:

– виxoвaння пoчуття oбoв’язку, вiдпoвiдaльнocтi;
– зaбeзпeчeння cиcтeмoю знaнь i уявлeнь пpo 

ocoбливocтi тa умoви дiяльнocтi, їx вимoги дo 
ocoбиcтocтi;

– фopмувaння у мaйбутнix фaxiвцiв нaвичoк i 
вмiнь викoнaння пpoфeciйнo cлужбoвиx oбoв’язкiв 
у нaпpужeниx i cклaдниx cитуaцiяx;

– poзвитoк eмoцiйнo-вoльoвoї cтaлocтi, 
здaтнocтi дo eфeктивнoї caмopeгуляцiї пpи 
уcклaднeннi cитуaцiї;

– фopмувaння вмiнь peaльнo oцiнювaти piвeнь 
cвoєї пiдгoтoвки дo викoнaння пpoфeciйниx 
зaвдaнь, пpoгнoзувaти peзультaти дiяльнocтi, 
кopигувaти cвoї вчинки [3; 6]

В. Poзoв нaдaє тaкe визнaчeння пpoфeciйнo-
пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв: «цe cиcтeмa, 
якa xapaктepизуєтьcя взaємoзв’язкoм тa 
взaємoдiєю cтpуктуpниx тa функцioнaльниx 
кoмпoнeнтiв, cукупнicть якиx визнaчaє ocoбливicть, 
cвoєpiднicть, щo зaбeзпeчує фopмувaння 
ocoбиcтocтi cтудeнтa вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї 
мeти – вийти нa якicнo нoвий piвeнь гoтoвнocтi 
cтудeнтiв дo пpoфeciйнoї діяльності» [7, с. 170]. 

Oтжe, пpoфeciйнo-пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa 
є cклaдoвoю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix 
пpaвooxopoнцiв, ocкiльки cклaдoвoю пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi пpaвooxopoнцiв є poбoтa з piзними 
вepcтвaми нaceлeння, якa включaє окpiм пpaвoвoгo 
щe й пeдaгoгiчний acпeкт. Тaким чинoм, пpoфeciйнo-
пcиxoлoгiчну пiдгoтoвку пpaвooxopoнцiв ми 
poзумiємo як cпeцiaльнo opгaнiзoвaний пpoцec 
нaвчaння (виклaдaння i учiння), cпpямoвaний нa 
фopмувaння нeoбxiдниx знaнь, умiнь, нaвичoк, 
щo дoзвoляють викoнувaти пeвний вид poбoти, a 
тaкoж фopмувaння пpoфeciйнo-вaжливиx якocтeй 
ocoбиcтocтi пpaвooxopoнця, щo дeтepмiнують 
eфeктивнicть poбoти і виcтупaють нeoбxiднoю 
внутpiшньoю умoвoю її уcпiшнoгo здiйcнeння. 
Цe, у cвoю чepгу, зaбeзпeчує фopмувaння якicнo 
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нoвoгo piвня гoтoвнocтi мaйбутнix пpaвooxopoнцiв 
дo здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa фaxiвцiв у зaклaдi 
вищої освіти МВC Укpaїни мaє бути cпpямoвaнa 
нa фopмувaння cтiйкocтi дo нeгaтивниx чинникiв 
професійної дiяльнocтi [3; 5; 6]. 

У xoдi зaнять з пpoфeciйнo-пcиxoлoгiчнoї 
пiдгoтoвки щoдo фopмувaння професійної відпові-
дальності майбутніх офіцерів поліції України мoжуть 
викopиcтoвувaтиcя тaкi фopми poбoти: тpeнiнги 
щoдo poзвитку пaм’ятi, увaги i cпocтepeжливocтi; 
пcиxoфiзичнi тpeнiнги щoдo пoдoлaння пepeшкoд 
(уcклaднeння, cмугa пepeшкoд, лaбipинти); 
iдeoмoтopнe тpeнувaння; тренінгові вправи 
з розвитку стресостійкості із викopиcтaнням 
eлeмeнтiв нecпoдiвaнки, дeфiциту чacу, шумoвиx i 
вoгнeвиx eфeктiв (мopaльнo-пcиxoлoгiчнa cмугa); 
тpeнiнги щoдo зacвoєння cитуaцiй, пoв’язaниx iз 
cпpийняттям cтpaждaнь, кpoвi, пopaнeнь, тpaвм; 
нaвчaння ocнoвaм aутoгeннoгo тpeнувaння; 
тpeнiнги caмoнaвiювaння, caмoвпeвнeнocтi, 
нacтpoю; cитуaтивнo-oбpaзнe пcиxopeгулюючe 
тpeнувaння, уявнe пepepaxувaння пpaцiвникoм 
iндивiдуaльнo-цiннicниx якocтeй i cитуaцiй, в якиx 
йoму щocь удaлocя [3; 5; 6]. 

П. Яpeмeнкo зaзнaчaє, щo для пiдвищeння 
eфeктивнocтi opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
майбутніх офіцерів поліції нeoбxiднo вpaxoвувaти 
тaкi ocнoвнi вимoги:

а) вiдпpaцювaння пpaктичнoгo мaтepiaлу пicля 
виклaдeння тeopeтичнoгo;

б) кoмплeкcний пiдxiд дo розв’язання  зaвдaнь;
в) динaмiчнicть процесу навчання, адаптація 

до умов діяльності ;
г) пpиpoднe вiдпpaцювaння (нa мicцeвocтi);
д) дocлiджeння eкcтpeмaльниx фaктopiв 

впливу;
е) oбoв’язкoвicть caмocтiйнoгo oпpaцювaння 

дiй кoжним куpcaнтoм;
ж) тecтoвi зaвдaння;
з) вiзуaлiзaцiя мaтepiaлу нaвчaння (пoкaз 

відео-, фoтo);
i) oбгoвopeння пoмилoк;
и) peйтингoвa oцiнкa дiй нaвчaємoгo 

кoнтингeнту;
к) зaпиc зaнять (кoнтpoль) [8].
Змicт кoмплeкcнoгo пiдxoду дo piшeння 

пocтaвлeниx зaдaч, зa визнaчeнням П. Яpeмeнка, 
полягає в тoму, щo кoжнe зaняття з визначе-
них умoв нeceння cлужби пpoвoдитьcя з ураху-
ванням дeкiлькox видiв пiдгoтoвки. Нaпpиклaд, 
дiї пo пepecлiдувaнню oзбpoєниx злoчинцiв 
oпpaцьoвуютьcя з уpaxувaнням фiзичнoї 
пiдгoтoвки, тaктикo-cпeцiaльнoї пiдгoтoвки, 
зaxoдiв ocoбиcтoї бeзпeки, вoгнeвoї пiдгoтoвки, 
пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Ocoби, якi пpoxoдять 
нaвчaння, тaким чинoм бiльш отримують більш 
широкі знaння тa poзумiють їx знaчимicть [8]. 

Пocтiйнo змiнюютьcя впpaви, тpeнувaльнi 
cитуaцiї дозволяють відпрацювати й вдocкoнaлити 
вмiння правоохоронця і забезпечують їх викорис-
тання у будь-якiй cитуaцiї. Нaпpиклaд, дicтaвaти 
пicтoлeт з кoбуpи зa пeвний чac мoжнa в пoлoжeннi 
cтoячи в cпoкiйнiй oбcтaнoвцi. Oднaк, якщo 
зaпpoпoнувaти викoнaти цю впpaву в пoлoжeннi 
cидячи, в бpoнeжилeтi, пpи вiдвoлiкaючиx 
гoлocниx звукax (пocтpiлax) – paнiшe пpидбaнi 
вмiння будуть нe зaвжди eфeктивними [8].

Пpaктичнa cклaдoвa пepeдбaчaє пpaктичнe 
вiдпpaцювaння з викopиcтaнням peaльниx 
тpaнcпopтниx зacoбiв, пpимiщeнь, збpoї, 
eкiпipувaння, cпeцзacoбiв, пpиcтpoїв дoзвoляють 
нaблизити зaняття дo peaльнoї eкcтpeмaльнoї 
cитуaцiї. У цьoму випaдку мaйбутнiй правоохо-
ронець пpи нeceннi cлужби будe бiльш впeвнeнo 
вoлoдiти нaвичкaми й зacтocoвувaти вci пepeлiчeнi 
eлeмeнти [2].

Вiдпpaцювaння мoжливиx пoмилoк, дoзвoляє 
пpoaнaлiзувaти тa пepeocмиcлити oтpимaнi 
знaння тa вмiння. Цим зaxoдoм зaпoбiгaєтьcя 
пoвтopeння aнaлoгiчниx пoмилoк в пoдaльшoму. 
Мaкcимaльної eфeктивноcті уcунeння нeдoлiкiв 
мoжнa дocягти зa paxунoк викopиcтaння відео- тa 
аудіотexнiки. Зaпиcaнi дії у ситуаціях професій-
ної діяльності, пicля обговорення з пoяcнeннями 
викладача, нaдaють куpcaнтaм нeoбxiдне уяв-
лення та пpaктичний дocвiд.

Пpивeдeний aлгopитм нaвчaння дaє змoгу 
кoмплeкcнo виpiшувaти  навчальні завдання з 
кoжнoї oкpeмoї диcциплiни.

Oтжe, пpивeдeнa cтpуктуpa викладання 
навчальної диcциплiни дaє пoвний нaбip 
нeoбxiдниx знaнь, дeтaльнo cтpуктуpoвaнa i мaє 
лoгiчну пocлiдoвнicть пiдгoтoвки. Змiнюючи змicт 
зaнять тa oб’єм iнфopмaцiї, мoжнa викopиcтoвувaти 
цю cxeму оволодіння знаннями й уміннями в 
усіх видax пpoфeciйнoї пiдгoтoвки. У цьoму разі 
мoжнa нaдaвaти як cутo тeopeтичнi знaння, тaк i 
oпpaцьoвувaти їx нa пpaктицi у виглядi тpeнiнгoвиx 
зaнять. Пpaктичнe oпpaцювaння ocнoвниx питaнь 
пpизвoдить дo виcoкoгo piвня вивчeння мaтepiaлу.

Невід’ємною складовою частиною практичної 
підготовки курсантів є стажування у територіаль-
них органах поліції, що здійснюється з метою закрі-
плення теоретичних знань, отриманих на певному 
етапі навчання відповідно до спеціальності, спе-
ціалізації, набуття та вдосконалення професійних 
навичок і вмінь [1].

Стажування є завершальним етапом підго-
товки майбутніх фахівців для здобуття певного 
рівня освіти відповідно до спеціальності (спеціалі-
зації) і проводиться після опанування теоретичної 
частини навчального плану та перед проведення 
державної атестації. У ході стажування глибоко 
і всебічно вивчаються ділові, моральні й осо-
бисті якості курсантів для вирішення питань щодо  
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здатності майбутнього фахівця виконувати функ-
ціональні обов’язки на відповідних посадах в тери-
торіальних органах поліції. 

З позицій педагогічної практики, пpoфeciйнa 
пiдгoтoвкa майбутніх офіцерів поліції України 
визнaчaєтьcя нами як цiлicна динaмiчна система 
підготовки, яка поєднує такі компоненти освіт-
нього процесу (мeту, змicт, методи, засоби і форми 
навчання, діяльність виклaдaчa i курсантiв, фор-
мування мотивації професійної діяльності) і спря-
мована на формування у куpcaнтiв як майбутніх 
офіцерів поліції професійної відповідальності. 

Оcнoвними кoмпoнeнтами процесу форму-
вання професійної відповідальності майбутніх 
офіцерів поліції, на нашу думку, є: 

– цiлeпoклaдaння, тoбтo визнaчeння цiлeй i 
зaвдaнь, якi зaбeзпeчують eфeктивний poзвитoк 
особистості фахівця; 

– opгaнiзaцiя i кoopдинaцiя дiяльнocтi вcix 
суб’єктів освітнього процесу щодо формування 
професійної відповідальності майбутніх офіцерів 
поліції; 

– cтвopeння педагогічних умoв та проведення 
заходів, безпосередньо спрямованих на форму-
вання професійної відповідальності;

– дiaгнocтикa peзультaтiв, aнaлiз i oцiнкa ефек-
тивності формування професійної відповідаль-
ності майбутніх офіцерів поліції України.

Висновки. Отже, професійна підготовка за 
умов цілеспрямованої організації, відповідного 
змістового наповнення може виступати дієвим 
засобом формування професійної відповідаль-
ності майбутніх офіцерів поліції під час їх навчання 
у закладі вищої освіти МВС України. Для ефектив-
ної реалізації професійної підготовки необхідно 
виокремити і обґрунтувати педагогічні умови, ство-
рення яких в освітньому процесі закладу вищої 
освіти із специфічними умовами навчання дозво-

лить сформувати професійну відповідальність як 
особистісний феномен.
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ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BILINGUAL EDUCATION 
IN UKRAINE AND IN THE WORLD

У статті розглянуто сутність поняття 
білінгвізму, наявні моделі двомовної освіти, 
проаналізовано ефективність двомовної 
освіти в Україні та світі, її переваги й недо-
ліки. Звичайно, цей інтерес проявляється 
переважно в тих регіонах, де населення 
говорить більше ніж однією мовою. Це 
явище широко поширене у світі й має місце 
в регіонах, де проживає більше ніж одна 
етнічна група, або в регіонах, розташованих 
на кордоні з іншою державою. Як правило, 
країни мають одну офіційну мову. Але це не 
рідкість, коли держава має дві чи більше офі-
ційних мов. В Україні науковці почали цікави-
тися проблемою білінгвізму та концепціями 
двомовного виховання в 90-х роках мину-
лого століття. Це зумовлено появою нових 
соціально-економічних реалій, прагненням 
задовольнити сучасні вимоги навчального 
процесу, а також спробою інтегруватися в 
європейський освітній простір. Дослідники 
ознайомилися із зарубіжним досвідом і почали 
вивчати можливості його застосування в 
рідній освіті.
Двомовна освіта дає студентам змогу 
розвивати свою першу мову паралельно з 
другою або глобальною мовою, наприклад, 
англійською мовою.
Є також докази того, що існують потен-
ційні вигоди від білінгвізму для окремих осіб, 
шкіл і суспільства, а саме:
– підвищена розумова гнучкість;
– удосконалення міжкультурних навичок;
– розширення можливостей для глобаль-
ного обміну й торгівлі;
– можливість повноцінного вивчення інозем-
ної мови вдома, в її культурному середовищі;
– можливість відчувати себе комфортно в 
інших країнах завдяки гарному знанню іно-
земної мови;
– навчання двома або більше мовами не 
тільки полегшує їх вивчення, а й сприяє фор-
муванню навичок спілкування, мобільності 
та гнучкості.
Ключові слова: білінгвізм, білінгвальна 
освіта, модель білінгвального навчання, 
потенційні переваги двомовності, збалансо-
ваний білінгвізм.

The essence of the concept of bilingualism is con-
sidered, the existing models of bilingual education 
are considered, the effectiveness of bilingual edu-
cationin Ukraine and in the world, its advantages 
and disadvantages are analyzed. The problem of 
education and education of bilingual children is 
increasingly attracting the attention of academ-
ics and linguists, not to mention the specialists 
working in the field of education, and the parents 
themselves. Of course, this interest is manifested 
predominantly in those regions where the popula-
tion speaks more than one language. This phe-
nomenon is widespread in the world and occurs 
in regions where more than one ethnic group 
lives, or in regions located on the border with a 
foreign-speaking state. As a rule, countries have 
one official language. It’s not uncommon situa-
tion that state has two or more official languages. 
In Ukraine, scientists began to be interested in 
the problem of bilingualism and the concepts of 
bilingual education in the 90s of the last century. 
This was due to the emergence of new socio-
economic realities, the desire to meet the modern 
requirements of the educational process, as well 
as the attempt to integrate into the European edu-
cational space. The researchers got acquainted 
with foreign experience and began to study the 
possibilities of its application in native education.
Bilingual education allows students to develop 
their first language in parallel with the second or 
global language, for example, in English.
There is also evidence that there are potential 
benefits to bilingualism for individuals, schools and 
society, for example:
– increased mental flexibility;
– improvement of intercultural skills;
– expansion of opportunities for global exchange 
and trade;
– the possibility of full-fledged study of a foreign 
language at home, in its cultural environment;
– possibility to feel comfortable in other countries 
thanks to good command of a foreign language;
– learning in two or more languages not only facili-
tates their study, but also promotes communica-
tion skills, mobility and flexibility.
Key words: bilingualism, bilingual education, 
model of bilingual education, potential benefits of 
bilingualism, balanced bilingualism.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема виховання й освіти білінгвальних дітей 
усе більше привертає увагу науковців і лінгвіс-
тів, не кажучи вже про спеціалістів, які працюють 
у сфері освіти, та безпосередньо самих батьків. 
Звичайно цей інтерес проявляється переважно в 
тих регіонах, де населення спілкується більше ніж 
однією мовою. Це явище дуже поширене в світі 
й має місце в тих регіонах, де проживає більше 
ніж одна етнічна група, або в регіонах, розташо-
ваних на кордоні з іншомовною державою. Як 
правило, країни мають одну державну мову. Але 
не рідкістю є ситуація з двома чи навіть більшою 
кількістю державних мов. Наприклад, у Швейца-
рії існує 4 державні мови: німецька, французька, 

італійська та ретороманська. У контексті освіти 
дітей у таких умовах можуть виникати ситуації, 
коли в родині використовується одна мова, а в 
навчальному закладі – інша. Подібна ситуація 
притаманна також і Україні. Державною мовою є, 
безперечно, українська. Але в регіонах, що меж-
ують з іншими країнами, на сході – з Росією, на 
заході – з Польщею, Угорщиною, виникає ситуа-
ція, коли в повсякденному житті використовується 
дві мови; або одна мова може використовуватися 
під час навчання, а інша – у побуті; одна мова 
використовується під час спілкування в офіційних 
установах з офіційними особами, а інша – під час 
спілкування з дітьми. Виникає питання: як саме 
освіта (дошкільна, середня, вища) має реагувати 
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на таку ситуацію? Чи варто ігнорувати той факт, 
що діти використовують у побуті й навчанні різні 
мови? Можливо, є сенс пошуку певних переваг 
цього процесу? Тому виникає зацікавленість у 
білінгвальній освіті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Білінгвальна освіта в школах Європи є предме-
том вивчення зарубіжних дослідників: М. Байрам 
(Michael Byram), К. Бейкер (Colin Baker), Х.Б. Бер-
дсмор (Hugo Baetens Beardsmore), К. Гаррусте 
(Christelle Garrouste), Д. Ельснер (Daniela Elsner), 
Дж. Леман (Johan Leman), Г. Мейер (Gabriela Meier), 
Р. Пірі (Ritta Piri), Т. Тінслі (Teresa Tinsley), Дж. Трім 
(John Trim), Ф. Худ (Philip Hood) та ін. Зокрема, 
Х.Б. Бердсмор приділяє увагу європейській моделі 
двомовної освіти, навчальним і позакласним фак-
торам у багатомовній освіті, проектуванню дво-
мовної освіти. Особливими досягненнями Майкла 
Байрама вважається розроблення п’ятирівневої 
моделі міжкультурної компетенції учнів Його 
модель міжкультурної комунікативної компетент-
ності (ICC) нині широко використовується в пред-
метній дидактиці [9, c. 73].

Теоретичними основами білінгвальної освіти 
займалися такі вчені: Є.М. Верещагін, М.М. Михай-
лов, В. Маккей, М.М. Певзнер, І. Турман, А.Г. Ширін.

Зокрема, Є.М. Верещагін досліджував тео-
ретичні проблеми лінгвістичного розуміння цен-
тральної лінгвістичної проблеми співвідношення 
мови та культури. Учений під час вивчення лінг-
вокраїнознавчої теорії слова, крім вивчення лек-
сичного фону та мови як хранителя духовних 
цінностей національної культури, також порушує 
питання долучення людини, що вивчає іноземну 
мову до іноземної культури [4, c. 80].

В Україні проблемою білінгвізму й концепцій 
білінгвальної освіти вчені почали цікавитися з 90-х 
років минулого століття. Це зумовлено появою 
нових соціально-економічних реалій, прагненням 
відповідати сучасним вимогам процесу освіти, а 
також намаганням інтегруватися до європейського 
освітнього простору. Дослідники ознайомилися із 
зарубіжним досвідом і почали вивчати можливості 
його застосування у вітчизняній освіті.

Серед українських науковців питаннями іншо-
мовної та білінгвальної освіти в країнах-чле-
нах Ради Європи займаються Т.В. Боднарчук, 
М.І. Тадеєва, Я.В. Поченюк, А.В. Штифурак та інші. 
Т.В. Бондарчук досліджує проблеми білінгвальної 
освіти в Україні й за кордоном, формування штуч-
ного білінгва. М.І. Тадєєва вивчає розвиток сучас-
ної шкільної іншомовної освіти в країнах Європи. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. І хоча теоретичні засади білінгваль-
ної освіти цілком висвітлені, практичні шляхи її 
запровадження в системі освіті вважаються мало 
розкритою темою. Те саме стосується й вивчення 
та використання її переваг.

Мета статті – визначення ефективності білінг-
вального навчання в умовах вітчизняної освіти й 
розгляд переваг і недоліків білінгвальної (двомов-
ної) освіти в Україні та світі.

Виклад основного матеріалу. Білінгвізм (дво-
мовність, лат. bi – 'два' + lingua 'мова') – це прак-
тика змінного користування двома мовами; воло-
діння двома мовами й уміння за їх допомогою 
здійснювати успішну комунікацію (навіть за міні-
мального володіння мовами); однаково досконале 
володіння обома мовами, вміння рівною мірою 
використовувати їх залежно від умов спілкування.

Людей, які володіють двома мовами, назива-
ють білінгвами, трьома – полілінгвами, більше ніж 
трьома – поліглотами. Оскільки мова є функцією 
соціальних груп, то бути білінгвом означає нале-
жати водночас до двох різних соціальних груп 
[8, с. 33].

Ідея виховання двомовних дітей у наш час 
є водночас і привабливою, і можливою для все 
більшої кількості родин, а виховання зі знанням 
більше ніж однієї мови, безумовно, має свої безза-
перечні переваги в сьогоднішньому глобальному 
світі. Проте білінгвізм є насправді не тим явищем, 
що відбувається легко й без ускладнень. Успішне 
виховання дітей у білінгвальному середовищі 
потребує ретельного планування та серйозного 
підходу.

Причини виховання дітей у середовищі двох 
або більше мов є дуже різноманітними, як і самі 
сім’ї. Навіть саме поняття «білінгвізм» має різні 
тлумачення для різних сімей. Для деяких з них 
це просто можливість розуміння двох мов, але 
говоріння лише однією. Для інших – це високі 
вимоги до вільного та грамотного спілкування 
обома мовами в усіх видах мовленнєвої діяль-
ності. Незалежно від цілей, які потрібно досягнути 
для розвитку двомовності в кожній родині, успіх, 
як виявляється, залежить від того, який «мовний 
план» розроблено заздалегідь. Досвід показує, 
що ті сім’ї, які потребують певного часу для усві-
домлення й розуміння того, як їхні діти будуть роз-
виватися в білінгвальному оточенні, та які беруть 
на себе необхідні зобов’язання, як правило, дося-
гають більших успіхів у вихованні білінгвальних 
дітей.

Якщо ви розглядаєте можливість виховання 
своїх дітей у двомовному середовищі, гарною 
ідеєю буде усвідомити ваше власне визначення 
білінгвізму. Знання мови може бути оцінено зва-
жаючи на такі види мовленнєвої діяльності: аудію-
вання, говоріння, читання й письмо. Людина може 
говорити тільки однією мовою, але сприймати на 
слух дві мови. Хтось може слухати й говорити 
двома мовами, але читати й писати лише однією.

Термін збалансованого білінгвізму, який уперше 
застосований У. Ламбертом [13, с. 21], використо-
вується для визначення осіб, що однаково вільно 
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володіють обома мовами, тоді як термін «семі-
лінгвізм», який уперше застосований Хенсгардом, 
використовується для тих, хто має певний дефі-
цит в обох мовах порівняно з монолінгвізмом. Цей 
дефіцит може виражатися в недостатньому словар-
ному запасі, неправильному вживанні граматичних 
структур, утрудненні мислення або вираженні емо-
цій однією з мов тощо. Мало хто є по-справжньому 
збалансованим білінгвом з використанням обох 
мов у будь-яких ситуаціях. Одна з мов зазвичай є 
домінуючою. Це панування може бути різним для 
аудіювання та розмовної мови або для читання й 
письма, як правило, змінюється з плином часу.

У будь-якому разі буде корисним з’ясувати для 
себе, який тип білінгвізму є важливим і необхідним 
для вашої родини, вашої спільноти й культури, 
щоб спланувати стратегію виховання дітей із мож-
ливістю використання більше ніж однієї мови.

Більшість людей здатні вивчити другу мову в 
будь-який час протягом життя. І хоча критичного 
віку для білінгвального розвитку не існує, діти до 
настання підліткового віку здатні розвивати більш 
природну вимову. 

Учені по-різному можуть класифікувати дво-
мовленність. Є.М. Верещагін розрізняє двомов-
ленність за соціологічним, психологічним і лінг-
вістичними критеріями [5, с. 66]. Щерба висуває 
термін «чиста двомовленність» для незалежного 
існування двох мов у спілкуванні. 

Дослідники Ламберт і Ронйат [13, с. 55; 
14, с. 148; 15, с. 91] визначають два типи двомов-
ності дитячого віку. Ж. Ронйат був першим, хто 
охарактеризував перший тип [15, с. 91]. Перший 
тип – це одночасне або паралельне вивчення двох 
мов, на який зазвичай мають вплив чотири основні 
фактори:

• Здатність батьків розмовляти однією або 
декількома мовами. Деякі батьки говорять лише 
однією, рідною, мовою, але не володіють мовою 
школи й, можливо, спільноти.

• Фактичне користування мовою для спілку-
вання з дитиною. Батьки можуть володіти однією, 
двома або навіть більшою кількістю мов, але з 
дитиною спілкуватися лише певною мовою. 

• Мова або мови, якими користуються інші 
члени родини для спілкування з дитиною. Це може 
бути мова спілкування між братами і сестрами, 
між дітьми та бабусями й дідусями.

• Останній фактор – це мова, якою спілкується 
дитина в суспільстві.

Другий тип білінгвізму називається послідов-
ним. Він має місце, коли дитина вже знає одну 
мову, перш ніж вивчати іншу. Це відбувається в 
дитячому садку або трохи пізніше (у віці трьох 
років, як правило, відокремлюється синхронне та 
послідовне вивчення мови). Деякі діти й дорослі 
зазвичай учать другу мову в школах чи на мовних 
курсах.

Коли діти навчаються двома мовами одно-
часно, батьки мають виробити мовні стратегії, які 
окреслюють кордони між мовами. Наприклад:

• Один із батьків – одна мова. Кожен член сім’ї 
постійно говорить однією мовою, а інший говорить 
іншою (як правило, рідною мовою дитини й, мож-
ливо, спільною мовою один із одним).

• Обоє батьків розмовляють однією мовою в 
родині, а друга мова використовується в навчаль-
ному процесі в школі.

• Одна мова використовується в побуті та 
школі, а друга – в спільноті.

• Обоє батьків спілкуються з дитиною двома 
мовами, але відокремлюють їх залежно від мов-
леннєвої ситуації або говорять різними мовами 
через день.

Послідовність є ключовою на початковому етапі 
вивчення мови. Якщо змішувати мови в одній роз-
мові, маленькі діти відчуватимуть труднощі поділу 
лексики і граматики. Дитина може вивчити «змі-
шану» мову як гібридну.

Батьки також мають розуміти, як дотримувати 
баланс між мовами. Якщо дитина навчається 
в школі однією мовою протягом дня й лише на 
короткий час чує іншу мову вдома, то швидше за 
все мова школи буде даватися їй легше, ніж мова, 
якою спілкуються вдома. Батькам варто планувати 
додатковий час для спілкування рідною мовою в 
різних ситуаціях і з різними носіями. Багатий мов-
ний досвід у спілкуванні обома мовами має вагоме 
значення для гарного білінгвального розвитку.

Якість взаємодії в мовних питаннях також дуже 
важлива. Мова не повинна бути занадто склад-
ною, а батькам доцільно намагатися розширю-
вати мовну компетенцію їхньої дитини, а також 
підтримувати і схвалювати її. Батьки мають бути 
гарними слухачами й відмінними співрозмовни-
ками, демонструючи багатий словниковий запас 
і різноманітні розмовні моделі. Важливим є також 
двомовне забезпечення книгами, музикою й навіть 
відео.

Батьки мають брати до уваги також індиві-
дуальні особливості своїх дітей. Кожна дитина 
вивчає мову з різною швидкістю. Це пов’язано з 
безліччю факторів, а саме:

• Стійкістю й мобільністю. Родина, що протягом 
тривалого часу перебуває в іншомовній спільноті, 
збільшує шанси своєї дитини на вивчення цієї 
мови.

• Взаємини в родині впливають на білінгваль-
ний розвиток дитини. Наприклад, якщо батько 
говорить іншою мовою, ніж мати, але часто не 
буває вдома, дитина не вивчить його мову так 
швидко, як мову матері.

• Ставлення до кожної мови з боку батьків або 
інших членів родини, а також школи, спільноти 
й особливо дитини впливає на розвиток однієї 
або обох мов. До кожної з мов варто ставитися з  
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повагою та гідністю в усіх аспектах життя дитини. 
Усі діти мають потребу й бажання спілкуватися в 
тому випадку, коли мовний досвід є позитивним і 
значущим.

Володіння двома або більшою кількістю мов 
надає дітям безліч переваг у житті. Двомовні діти 
мають перевагу знання двох культур, вони здатні 
спілкуватися з більшою кількістю людей і мають 
можливі економічні переваги в майбутньому. Про-
ведені дослідження демонструють навіть пере-
ваги мислення в білінгвів. Але, вирішивши вихо-
вувати білінгвальних дітей, потрібно ретельно все 
продумати, оскільки це впливатиме на них про-
тягом решти їхнього життя. Батькам під час пла-
нування двомовного виховання варто зосереди-
тися на питаннях самоствердження особистості й 
самооцінки їхньої дитини, можливості навчання, а 
також узяти до уваги соціальні фактори. Виховати 
дитину білінгвом – це особливий і дуже цінний 
подарунок, запропонований батьками своїм дітям, 
але він має бути добре спланованим і презентова-
ним з обережністю для подальшого використання 
й оцінювання в майбутньому. 

Білінгвальне навчання являє собою один із най-
більш ефективних методів виховання та освіти. 
У таких країнах, як США, Канада, Швейцарія, існу-
ють громади, що використовують більше ніж одну 
мову, як результат, у системі освіти має місце дво-, 
а інколи й тримовне навчання. Розглянемо ці при-
клади детальніше.

Розробленням цього питання в мовознавстві 
США займалися У.Д. Уітні, В. Лабов і Д. Хаймс. 
Тут білінгвальне навчання дуже поширене у вели-
кій кількості варіантів. Справа в тому, що англій-
ська мова, як це не дивно, не є рідною для понад 
8 млн. американців. У загальноосвітніх школах 
навчається близько 6 млн. таких дітей. Третина з 
них говорить іспанською мовою. На двомовному 
навчанні наполягають передусім вихідці з Латин-
ської Америки й іммігранти з Азії. 

В іншій країні, в Канаді, білінгвізм, тобто 
навчання двома офіційними мовами, англійською 
та французькою, навіть гарантоване Конститу-
цією. Понад дві третини дітей «нових мігрантів» не 
володіють жодною офіційною мовою, тому для них 
організовується спеціальне навчання англійською 
і французькою мовами. Оттава надає фінансову 
підтримку провінційній владі для забезпечення 
відповідного навчання. Як результат, із кінця 
1980-х років таке навчання стало популярним по 
всій країні.

У Канаді широко застосовується метод ран-
нього тотального занурення. Він практикується у 
двох варіантах. Перший варіант (варіант збага-
чення) використовується англомовним населен-
ням під час вивчення французької мови. У цьому 
випадку навчання проходить інтенсивно з вико-
ристанням французької мови як мови викладання. 

Другий варіант (варіант переходу) полягає в тому, 
що діти національних меншин поступово залу-
чаються до французької та англійської мов. Але 
тут виникають певні специфічні проблеми. Так, 
влада французького Квебеку стурбована тим, що 
нові іммігранти надають перевагу англійській, а 
не французькій мові. У зв’язку з цим на території 
Квебеку ініціюється обов’язкове вивчення фран-
цузької мови. Отже, можна зробити висновок, що 
Канада є ідеальним прикладом співіснування двох 
державних мов в межах однієї країни. Значущим є 
й той факт, що держава піклується про те, щоб її 
громадяни володіли обома державними мовами, 
запроваджуючи білінгвальне навчання.

У Європі (У. Вайнрайх, М. Сігуан, У. Маккі, М. Пев-
знер, А. Ширін та інші) білінгвальне навчання вва-
жається важливим інструментом міжкультурного 
діалогу і протистояння національній нетерпимості.

Особливістю вивчення іноземних мов у шко-
лах Європи є те, що учні зобов’язані вивчити рідну 
мову, одну з робочих мов Європейського Союзу, а 
також одну з державних мов країн Європейської 
Співдружності.

У країнах Європи існують також так звані малі 
національні групи, або меншини. Учні з таких 
малих субкультур часто або зовсім не володіють, 
або погано володіють нерідною мовою. Така ситу-
ація має місце в Німеччині, Швейцарії та Фінлян-
дії. Загалом у Європі в сім’ях малих національних 
меншин мовою домінуючої нації спілкуються лише 
6–10% школярів. Оволодіння мовами домінуючих 
етнокультурних груп істотно полегшує корінним 
і некорінним меншинам засвоєння навчального 
матеріалу, спілкування з представниками іншої 
культури.

Білінгвальне навчання вважається також 
важливою гарантією розвитку малих національ-
них автохтонних груп. В Іспанії, наприклад, таке 
навчання розглядається не лише як прояв лінг-
вістичної самостійності басків і каталонців у куль-
турній та освітній сферах, а також як важлива 
основа їхньої автономії. Держава гарантує право 
навчання як каталонською мовою, так і мовою бас-
ків. Закони Каталонії та Баскії передбачають ово-
лодіння учнями обома мовами (корінною й іспан-
ською). Від викладачів вимагають знання корінних 
та іспанської мов.

У Франції проблемою білінгвізму займався 
французький лінгвіст А. Мейє. Із середини 70-х 
років минулого століття в початкових школах 
Франції законом передбачається викладання 
регіональних мов: корсиканської, ельзаської, бре-
тонської, фламандської, каталонської, італійської 
й баскської. Спочатку регіональна мова є мовою 
навчання, а «друга мова» (канакська або фран-
цузька) викладається як предмет. Друга мова вво-
дитися після повного оволодіння рідною мовою (з 
2 або 3 класу) і поступово перетворюється в мову 
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навчання, а рідна мова надалі викладається як 
предмет.

Уельс (Великобританія) є одним із найкращих 
прикладів піклування про освітні потреби корін-
них меншин шляхом упровадження білінгвального 
навчання. Актом 1967 року в Уельсі валлійську 
й англійську мови зрівняно в правах. До початку 
1980-х років кількість жителів, що розмовляють 
валлійською, становила близько 20% населення 
Уельсу (500 тис.). Спостерігається постійне зрос-
тання кількості учнів, які вивчають шкільну про-
граму валлійською мовою, збільшується також 
перелік базових дисциплін середньої освіти, що 
викладаються корінною мовою Уельсу, створю-
ються спеціальні навчальні центри з вивчення цієї 
мови. Як результат, простежується постійне зрос-
тання кількості дітей до п’яти років, що розмовля-
ють валлійською мовою

В Андоррі в результаті зростання чисельності 
населення андорці, каталонська мова для яких є 
рідною й офіційною, перестали бути абсолютною 
більшістю. Учні відвідують французькі, іспанські та 
каталонські школи. Поряд із викладанням іспан-
ською та французькою мовами обов’язковим є 
вивчення каталонської мови й культури.

В Африці спостерігаємо таку ситуацію: в колиш-
ніх європейських колоніях проводиться навчання 
як рідною мовою, так і мовою країни, що раніше 
володіла цією колонією. Навчання місцевими 
мовами сприяє залученню до корінної культури. 
Навчання мовою метрополії сприяє залученню до 
західних і світових культурних цінностей, являє 
собою суттєвий засіб національної консолідації.

У Японії для іноземних студентів в інтерна-
ціональних класах передбачено білінгвальне 
навчання. У деяких таких класах у префектурі 
Канагава на початку 90-х років минулого століття 
використовувалися білінгвальні підручники з япон-
ською та рідною мовами для підтримки мови й 
культури іноземців. 

Проводячи аналіз системи середньої та вищої 
освіти в Україні, варто зазначити, що білінгвальній 
системі, на жаль, не приділяється належної уваги. 
Серед причин цього явища є недостатня обізна-
ність, нерозуміння цілей, що ставить перед собою 
білінгвальна система, тощо. Якщо ж вона й реалі-
зується в деяких випадках, то це відбувається ско-
ріш інтуїтивно, ніж сплановано й із запроваджен-
ням теоретичних основ методу.

Варто звернути увагу на те, що білінгвальне 
навчання можна запроваджувати не лише для 
офіційної мови та мови спілкування (наприклад, 
української та російської мов), а й для вивчення 
іноземної мови (наприклад, англійської). 

У цьому контексті білінгвальне навчання набу-
ває численних переваг. Доречніше було б уживати 
більш вузьке тлумачення білінгвального навчання 
й говорити про білінгвальний метод вивчення іно-

земної мови. Цей метод з’явився в результаті кри-
тики аудіовізуального методу вивчення іноземної 
мови. Він сприяє вивченню як рідної, так й інозем-
ної мов. У сучасному світі існує багато моделей 
білінгвального навчання, що різняться між собою 
ступенем включення першої або другої мови.

Одночасне використання двох мов є харак-
терним для дублювальної моделі [7, с. 2]. Одна 
лексична одиниця може бути представлена рід-
ною та іноземною мовами. Ця модель застосову-
ється на початковому етапі вивчення іноземної 
мови. Далі може використовуватися додаткова 
модель. Характерним для неї є використання 
додаткової інформації, яка розширює зміст, що 
вивчений рідною мовою. Ця додаткова інфор-
мація може подаватися у вигляді монологічної 
доповіді вчителя або роздрукованого тексту, 
аудіо чи відеофайлу.

Існує також паритетна модель [7, с. 2]. Вона 
являє собою паритет, тобто рівноцінне вживання 
як рідної, так й іноземної мови. На етапі вивчення 
нового матеріалу може вживатися як іноземна, 
так і рідна мова. Але від учнів вимагається досить 
високий рівень оволодіння іноземною мовою. 

Наступним етапом є модель, що витісняє 
[7, с. 3]. Тут домінуюча роль відводиться саме 
іноземній мові. Саме її вчитель та учні використо-
вують під час розкриття змісту нового матеріалу. 
Зрозуміло, що ця модель вимагає вже глибокого 
опанування іноземною мовою та високої мовної 
компетенції учнів. Вони мають володіти іноземною 
мовою на такому рівні, що дає змогу заглиблюва-
тися в зміст нового матеріалу.

Зупинимося на перевагах двомовної освіти.
Двомовна освіта дає учням змогу розвивати 

першу мову паралельно з другою або глобальною 
мовою, наприклад, англійською.

Мають місце також докази [11, с. 44], які свід-
чать про те, що існують потенційні вигоди від дво-
мовності для особи, школи та суспільства, напри-
клад:

– підвищена розумова гнучкість;
– поліпшення міжкультурних навичок;
– розширення можливостей для глобального 

обміну й торгівлі;
– можливість повноцінного вивчення іноземної 

мови на батьківщині, у своєму культурному серед-
овищі;

– можливість комфортно відчувати себе в 
інших країнах завдяки гарному володінню інозем-
ною мовою;

– навчання двома й більше мовами не лише 
полегшує їх вивчення, а й сприяє розвитку комуні-
кативних навичок, мобільності та гнучкості.

Які виклики існують для двомовного вихо-
вання? Назвемо такі:

– люди можуть відчувати стурбованість 
інноваціями, такими як двомовне навчання, і  
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хвилюватися, чи всі учні матимуть достатнє воло-
діння другою мовою;

– кожен контекст відрізняється один від одного, 
отже, іноді буває важко вирішити:

– буде двомовна освіта в усій школі чи лише у 
двомовному потоці;

– у якому віці варто починати двомовне 
навчання, оскільки існують плюси й мінуси ран-
нього та пізнього початку двомовної освіти.

Двомовна освіта – це складне завдання, що 
вимагає ретельного керівництва, а саме:

– дослідження двомовної освіти;
– розроблення відповідної моделі та політики;
– планування й управління змінами;
– роботи із зацікавленими сторонами;
– забезпечення різномовними навчальними 

матеріалами; 
– пошуку, навчання й утримання вчителів;
– моніторингу та оцінювання.
Недоліки білінгвальної освіти:
– під виглядом білінгвальної освіти відбува-

ється відлучення дітей від рідних для них культур-
них цінностей і прищеплення цінностей народу, 
мову якого вони вивчають;

– недостатня кількість кваліфікованих виклада-
чів, що призводить до ситуації, коли дитина й іно-
земну мову знає не досконало, і свою рідну значно 
гірше за дітей зі звичайних шкіл;

– білінгвальне навчання – це дуже дорогий вид 
навчання, що потребує великої кількості коштів 
для утримання викладачів обох чи декількох мов.

Білінгвальне навчання є потужним засобом під-
готовки майбутніх спеціалістів у будь-якій галузі. 
За допомогою цього методу учні не лише отриму-
ють професійні знання, а й розширюють свій світо-
гляд. Завдяки білінгвальному навчанню студенти 
більш вільно й упевнено почуваються на ринку 
праці.

Висновки. Незважаючи на те що білінгвальна 
освіта має певні недоліки, можемо резюмувати, 
що переваг вона має більше. Про це свідчать 
дослідження психологів [9, с. 345], які стверджу-
ють, що білінгви мають кращі розумові здібності, 
вони більш винахідливі, мають креативне мис-
лення, кращу пам’ять, ніж монолінгви, та гнучкий 
розум. Для них є характерним раціональне мис-
лення, вони краще вивчають іноземні мови, легше 
соціалізуються, більш відкриті різноманітним куль-
турам. Також білінгвізм несе економічні переваги 
для людини в майбутньому.

І хоча в контексті України ми не маємо таких 
проблем збереження корінних мов, порівняно з 
Європою, але на законодавчому рівні проблемі 
захисту корінних мов нацменшин, а також білінг-
вальному навчанню з використанням цих мов 
приділяється велика увага. Про це свідчить при-
йнятий нещодавно в Україні новий Законопроект 
№ 10204, що доповнює закон про освіту, прийня-

тий у 2017 році. Цей Законопроект передбачає 
три моделі імплементації мовних норм закону про 
освіту для національних меншин. 

Перша модель передбачає можливість викла-
дання мовою меншин усіх предметів з 1 по 11 клас 
поряд з українською мовою. Ця модель буде функ-
ціонувати для нацменшин із вразливими мовами, 
тобто для тих, які не мають власної держави для 
розвитку мовної термінології, а також для тих, які 
не живуть у середовищі власної мови. Це, власне, 
стосується кримських татар, які не мають країни, 
що займалася б розвитком термінології їхньої 
мови, а також ця община проживає виключно в 
україномовному чи російськомовному середовищі. 

Друга модель передбачена для національних 
меншин, мова яких належать до мов Європей-
ського Союзу. Так, з 1 по 4 клас навчання буде 
проходити мовою нацменшини з вивченням укра-
їнської мови, а з 5 класу – від 20% навчання укра-
їнською мовою зі щорічним збільшенням його 
обсягу до не менше ніж 40% у 9 класі. Для стар-
шої школи передбачено не менше ніж 60% обсягу 
навчання українською.

Третя модель передбачена для національних 
меншин, материнська мова яких належить до 
однієї з української мовної сім’ї, а також які про-
живають переважно в середовищі власної мови. 
До таких мов належить російська. Діти, які вчити-
муться за цією моделлю, будуть переходити на 
навчання предметів українською мовою (не менше 
ніж 80% часу) відразу після 5 класу.

Білінгвальний метод вивчення іноземної мови 
можна застосовувати в середній і вищий ланках 
освіти для більш ефективного засвоєння інозем-
них мов, що є актуальним для України, яка зна-
ходиться в процесі інтеграції в Європейське сус-
пільство, увійшла в Болонську систему й має на 
меті подальшу інтеграцію в прогресивний євро-
пейський і світовий соціум.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
INTERPRETATION OF KEY CONCEPTIONS OF PROFESSIONAL 
PREPARATION OF SPECIALISTS OF AGRICULTURAL PROFILE

У статті проаналізовано комплекс ключових 
теоретичних досліджень педагогічної тер-
мінології проблеми професійної підготовки 
фахівців аграрного профілю. Автор зробив 
спробу уточнити сутність категоріального 
апарату проблеми дослідження в сучасному 
освітньому просторі на основі вивчення 
довідкової літератури, наукового доробку 
філософів, педагогів. Розглядається тлу-
мачення означених категорій у філософ-
ських, психолого-педагогічних дослідженнях 
науковців. Аналіз наукових доробок дозволяє 
стверджувати, що автори, розкриваючи 
сутність означених категорій, окреслюють 
їх як нову філософську освітню парадигму, 
вирізняють нові сучасні підходи до їх харак-
теристики: гуманістичність, системність, 
спрямованість на розвиток дослідниць-
кої активності та критичного мислення 
майбутніх фахівців аграрного профілю. Як 
ключовий термін автор виділяє поняття 
«професійна підготовка», який трактує як 
цілеспрямований процес навчання професій-
них знань і вмінь з метою набуття навичок, 
необхідних для виконання певних видів робіт. 
На основі теоретичного узагальнення 
подається власна інтерпретація катего-
рій «професія», що відображає зміст діяль-
ності особистості, спрямованої на реаліза-
цію певних специфічних цілей; «професійна 
освіта – сукупність певних знань та відпо-
відних практичних умінь, які знадобляться 
під час професійної діяльності в певній 
галузі», «професійна підготовка фахівця 
аграрного профілю – організація освітнього 
середовища ЗВОАП, що здійснює підготовку 
фахівців за спеціальностями галузі знань 
«аграрні науки, ветеринарія та продоволь-
ство» на основі впровадження інноваційних 
форм, методів та засобів навчання».
Ключові слова: професія, фах, профе-
сійна освіта, професійна підготовка, вища 
аграрна освіта.

The article has analyzed a complex of key theo-
retical researches of pedagogical terminology of 
the problem of professional training of specialists 
in the agricultural profile. The author has made 
an attempt to clarify the sence of the categorical 
apparatus of the problem of research in the mod-
ern educational sphere on the basis of study ref-
erence literature, scientific work of philosophers, 
teachers. The interpretation of the specified cat-
egories in philosophical, psychological and ped-
agogical researches of scientists is considered. 
Analysis of scientific achievements has allowed 
to assert that the authors, revealing the sence 
of the specified categories, outlining them as a 
new philosophical educational paradigm, has 
distinguished new modern approaches to their 
characteristics: humanistic, systematic, focus on 
the development of research activity and critical 
thinking of future specialists in the agricultural 
profile. The author has delivered a key term for 
“vocational training”, which treats as a focused 
process of training existing (working) and poten-
tial (for example, students) workers of profes-
sional knowledge and skills in order to acquire 
the skills necessary to perform certain types of 
work. On the basis of generalization, the proper 
interpretation of the categories “a profession that 
reflects the content of the individual’s activities 
aimed at the realization of certain specific goals” 
is substantiated; “vocational education – a set of 
certain knowledge and relevant practical skills 
that are needed during professional activity in a 
particular field”, “professional training of a spe-
cialist in the agricultural sector – organization 
of the educational environment ZVOAP, which 
trains specialists in the field of knowledge of 
agrarian sciences, veterinary science and food 
on the basis of introduction of innovative forms, 
methods and means of training”.
Key words: profession, speciality, vocational 
education, vocational training, professional train-
ing of agricultural specialists, higher agricultural 
education.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стратегія реформ господарського комп-
лексу України, запит на здійснення яких чітко 
визначено суспільством є важливим стимулом 
прискорення системних змін у всіх сферах сус-
пільного життя. Це зумовлює інтенсивний пошук 
механізмів підвищення рівня професійної підго-
товки у вітчизняних вищих навчальних закладах 
загалом та аграрних зокрема. Нормативно-пра-
вовою базою професійної підготовки фахівців 
аграрної галузі в Україні є: Указ Президента Укра-
їни «Про національну стратегію розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року» (2013), Закон 
України «Про вищу освіту» (2014), Стратегія ста-
лого розвитку «Україна-2020» (2015), Концепція 
організації підготовки магістрів (2010), Поло-
ження «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» (2011) та ін.

Сучасний етап розвитку системи вищої аграр-
ної освіти ставить високі вимоги до професійних і 
особистісних якостей фахівця.

Професійна підготовка фахівців аграрної галузі 
в Україні зазнала кардинальних перетворень, 
необхідність яких викликана особливим статусом 
аграрної галузі. За таких умов виникла нагальна 
потреба реформування одного із стратегічних 
напрямів державотворення – освіти загалом і про-
фесійної підготовки фахівців аграрної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз інформаційних джерел у галузі освіти 
виявив, що в теорії та практиці професійної під-
готовки фахівців з вищої освіти накопичено зна-
чний потенціал, який може стати основою для 
вдосконалення підходів до професійної підготовки 
майбутніх фахівців аграрного профілю: визначено 
домінантні імперативи сучасних підходів до про-
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фесійної підготовки фахівців з позицій філософії 
освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, І. Зязюн, 
Б.Коротяєв, В. Кремень, В.Курило, С.Савченко, 
С. Черепанова та ін.); розроблено теоретичні й 
методичні основи неперервної професійної освіти 
(В. Луговий, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін..); дослі-
джено проблеми професійної підготовки фахівців 
у системі вищої освіти (І. Бех, Т. Іщенко, Н. Нич-
кало, В. Рибалка, О. Савченко, В. Ягупов та ін.).

Необхідність дослідження проблеми професій-
ної підготовки фахівців аграрної галузі зумовлена як 
новими соціально-педагогічними умовами, так і уточ-
ненням сутності категоріального апарату проблеми 
дослідження в сучасному освітньому просторі. 

Мета статті – здійснити аналіз інформаційних 
джерел задля виявлення основних підходів інтер-
претації ключових понять із проблеми професійної 
підготовки фахівців аграрного профілю.

Виклад основного матеріалу. Найважливі-
шими, на нашу думку, у процесі підготовки майбут-
ніх спеціалістів аграрного профілю є проблеми, 
пов’язані з визначенням концептуальних напрямів 
формування майбутнього фахівця.

Розглянемо категоріальний апарат проблеми 
дослідження. Вихідним, на нашу думку є поняття 
«професія». «Професія» (від лат. рrofessio – оголо-
шую своєю справою) багатогранне і розглядається 
як окремо, так і замінюється синонімом «фах».

Звернемось до інтерпретацій означених кате-
горій. У Новому тлумачному словнику української 
мови подано таке визначення: 

«По-перше, фах – це вид заняття, трудової 
діяльності, що вимагає певної підготовки і є осно-
вним засобом до існування; професія, спеціаль-
ність, кваліфікація; будь-який вид занять, що є 
основним засобом до існування.

По-друге, основна кваліфікація, спеціальність 
(справа, заняття, в якому хтось виявляє велике 
вміння, майстерність, хист) [1, с. 23].

Науковець К. Чарнецкі на основі досліджень 
робить висновки, які розкривають певні його сторони 
поняття «професія»: «професія людини є джерелом 
матеріальної підтримки її самої, родини, суспіль-
ства; професія людини є інструментом її чітких дій; 
оволодіння професією є суспільним і культурним 
обов’язком людини; професія становить особисту 
цінність індивіда; професія і праця для індивідів є 
сенсом життя і розвитку; професія дає шанс для 
самореалізації особистості людини; може виступати 
у формі вираження гордості та самоповаги; профе-
сія людини визначає її місце у поділі праці [2, с. 15].

На відміну від К. Чарнецкі, Г. Никифорова роз-
глядає професію як «такий вид трудової діяль-
ності, який вимагає певної підготовки і є соціально 
виправданим джерелом матеріального забезпе-
чення людини» [3, с. 23].

З означеного можемо зробити висновок, що 
термін «професія» відображає зміст діяльності 

особистості, спрямованої на реалізацію певних 
специфічних цілей. Проте діяльність відобража-
тиме рівень теоретичних знань, набутих умінь і 
навичок у різних сферах трудової діяльності – про-
фесійної освіти. 

В Українському педагогічному словнику С. Гона-
ренко зазначає, що «професійна освіта – підго-
товка в навчальних закладах спеціалістів різних 
рівнів кваліфікації для трудової діяльності в одній 
із галузей народного господарства, науки, куль-
тури, невід’ємна складова частина єдиної системи 
народної освіти». Тут же він визначає зміст про-
фесійної освіти, який включає: «поглиблене озна-
йомлення з науковими основами й технологією 
обраного виду праці, прищеплення спеціальних 
практичних навичок і вмінь, формування психоло-
гічних і моральних якостей особистості, важливих 
для роботи у певній сфері людської діяльності» 
[4, с. 274–275].

Таким чином, говорячи про професійну освіту 
ми маємо на увазі сукупність певних знань та від-
повідних практичних умінь, які знадобляться під 
час професійної діяльності в певній галузі. Якісна 
професійна освіта дає змогу найкращим чином 
використовувати набуті під час навчання теоре-
тичні знання на практиці.

Професійна освіта є результатом діяльності під 
час професійної підготовки. Існують різні підходи 
до трактування поняття «професійна підготовка»:

– «підготовка – запас знань, навичок, досвід, 
набутий у процесі навчання, практичної діяль-
ності» [5, с. 767];

– як «сукупність спеціальних знань, навичок і 
умінь, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, 
які забезпечують можливість успішної роботи з 
певної професії» [6, с. 549]. Згідно з трактуванням 
цього видання професійна підготовка має інтегро-
ваний характер і здійснюється в процесі всіх осно-
вних видів пізнавальної і творчої діяльності тих, 
хто навчається. Її мета – сприяти формуванню 
стійких орієнтацій на трудовий спосіб життя, 
морально-психологічну і певною мірою практичну 
готовність до праці;

– «професійна підготовка» подається як «сукуп-
ність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей; 
трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечу-
ють можливість успішної роботи з певної професії; 
процес повідомлення учням відповідних знань й 
умінь» [7, с. 573].

Система професійної підготовки компетентного 
фахівця визначається філософською методологією, 
що розглядає людську діяльність як спосіб існування 
й розвитку суспільства та окремої особистості відо-
бражена у наукових працях філософів В. Андру-
щенка, Б. Гершунського, І. Зязюна, Б. Коротяєва, 
В. Кременя, В. Курило, С. Савченко, С. Черепано-
вої та ін. Зокрема В. Гершунський виділяє чотири 
аспекти змістовного трактування поняття «освіта»: 
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як цінність; як система, як процес і як результат, що 
забезпечує формування грамотності, освіченості, 
професійної компетентності, культури та менталі-
тету» [8, с. 42–85]. Цілком поділяємо ідеї автора, що 
у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
мають бути сформованими такі особистісні характе-
ристики як грамотність, освіченість та професійна 
компетентність, мають бути закладені основи для 
розвитку їхньої культури та менталітету, які зумов-
лять ефективність успішності їхньої професійної 
діяльності у обраному напрямі.

Фундатор сучасної педагогічної думки, філософ-
педагог І. Зязюн стверджував: «головною метою 
вищої освіти має бути становлення цілісної і ціле-
спрямованої особистості, готової до вільного гума-
ністичного орієнтованого вибору та індивідуального 
інтелектуального зусилля, що володіє багатофункці-
ональними компетентностями» [9, с. 13].

Аналіз проблеми модернізації освіти та профе-
сійної підготовки фахівців у контексті інноваційних 
тенденцій розвитку суспільства проаналізовано у 
роботах В. Кременя. Автор підкреслює, що сучасна 
освіта та професійна підготовка фахівців повинна 
відповідати на нові виклики сучасності. Вчений наго-
лошує, що найважливішими пріоритетами життєді-
яльності будь-якого суспільства є формування сус-
пільства знань» [10, с. 24–36].

Організація професійної підготовки сучасного 
фахівця, на думку С. Черепанової, повинна спира-
тися на демократичні цінності. Дослідниця вважає, 
що динамічним загальносвітовим змінам має відпо-
відати «філософія освіти, ґрунтована на гуманітар-
них цінностях, співмірності багатополярного світу, 
науки, культури, мислення, життєдіяльності людини 
й функціонування українського соціуму в їхній від-
критості до міжцивілізаційної взаємодії» [11, с. 353]. 
Тут же вона зазначає, що «через особистість педа-
гога, в діалогічному суб’єкт-суб’єктному спілкуванні 
здійснюється самоусвідомлення суб’єктом навчання 
власного неповторного «Я» [11, с. 356].

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвід-
чив зростання уваги до проблеми професійної під-
готовки фахівців. Особливе місце належить працям 
українських учених (І. Беха, Н. Ничкало, В. Рибалка, 
О. Савченко, С. Сисоєвої та ін.), у яких приділяється 
увага професійній підготовці майбутніх фахівців.

Професійна підготовка фахівців, зазначає Н. Нич-
кало, орієнтована на особистісний розвиток і творчу 
самореалізацію кожного громадянина України, фор-
мування поколінь, які навчаються впродовж життя, 
розвивають цінності громадянського суспільства, 
сприяють консолідації української нації та її інтегра-
ції в європейський та світовий простір [12, с. 10].

Науковець і педагог О. Савченко ядром профе-
сійної підготовки вважає її зміст, фундаментальність 
якого має забезпечити випереджувальну підготовку 
спеціаліста [13]. Вона наголошує на необхідності 
врахування тих змін, що відбулися в суспільстві 

і пов’язані з науково-технічним прогресом, поси-
ленням інтеграційних процесів, інформатизацією і 
комп’ютеризацією.

Більш узагальнено трактування терміну «профе-
сійна підготовка майбутнього фахівця» знаходимо у 
дисертаційному дослідженні М. Кузьма-Качур – це 
«процес засвоєння соціального досвіду (соціаль-
ної культури), елементами якого є: знання, накопи-
чені людством; досвід здійснення відомих способів 
діяльності; досвід творчої діяльності; досвід емо-
ційно-ціннісних стосунків» [14, с. 47].

Інтенсивний розвиток науки та впровадження 
нових технологій виробництва обумовлює розу-
міння освіти не як ретранслятора знань і соціаль-
ного досвіду із покоління в покоління, а скоріше в 
тому, щоб готувати людину до діяльності в умовах 
невизначеності, до уміння виходити з різноманітних 
проблемних ситуацій, вирішення завдань як локаль-
ного, так і глобального характеру. Звернемося до 
результатів наукових розвідок С. Сисоєвої, яка 
зазначає, що нагальною проблемою сьогодення є 
не тільки удосконалення предметної компетентності 
студентів вищого навчального закладу непедагогіч-
ного профілю, а й формування його психолого-педа-
гогічної компетентності [15, с. 193].

Як зазначає вчений, особливо гостро означена 
проблема постає для вищих професійних навчаль-
них закладів. Актуальність проблеми посилюється 
такими факторами:

а) протиріччя між, з одного боку, підвищенням 
інтелектуального і технологічного рівня студентства, 
а, з іншого, дестабілізація соціокультурного процесу 
у суспільстві, зниження морально-психологічної 
ціннісно-формувальної спрямованості навчального 
процесу у вищій школі;

б) зміна навчального інформаційного серед-
овища (використання сучасних інформаційно-тех-
нологічних засобів у навчальному процесі, впрова-
дження дистанційних форм навчання);

в) формування методологічної культури студен-
тів (оволодіння навичками самостійної пізнавальної 
та професійної діяльності студентів);

г) запровадження ступеневої системи вищої 
освіти та введення нових освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр» і «магістр», яка існує у країнах 
Європейського Союзу.

Ступенева освіта уже запроваджена в закладах 
вищої освіти. Щодо перших трьох факторів, то посту-
пове реформування освітнього процесу спрямоване 
на їх позитивний вплив на професійну підготовку 
студентів. До найважливіших педагогічних компе-
тенцій відносять: соціально-особистісні, інструмен-
тальні, загальнонаукові, професійні. 

У сучасних українських наукових дослідженнях 
питання професійної підготовки фахівців аграрної 
галузі в Україні не залишалось поза увагою науковців.

Глибокі дослідження проблеми «навчання і вихо-
вання в сільськогосподарській школі» провів у свій 
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час К. Іванович. Він зосереджував увагу науковців 
на тому, що «сучасна професійна підготовка висту-
пає засобом соціалізації, як гармонізації відносин 
людини з природосоціальним світом, опанування 
сучасної картини світу, розвитку національної само-
свідомості людини; створення умов для набуття 
людиною широкої базової освіти, яка дозволяє 
швидко адаптуватися у соціумі; професіоналізації, 
як набуття професійної компетентності фахівця, 
оволодіння фундаментальними, прикладними зна-
ннями, високою культурою організації та реалізації 
професійної діяльності; самореалізації, як набуття 
людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, само-
удосконалення» [16, с. 50]. Висловлені науковцем 
думки є актуальними і нині.

Професійна підготовка – це цілеспрямований 
процес навчання наявних (працюючих) і потенцій-
них (наприклад, студентів) працівників професійних 
знань та вмінь з метою набуття навичок, необхідних 
для виконання певних видів робіт.

Науковець В. Каричковський, досліджуючи про-
фесійну підготовку в університетах аграрного про-
філю зробив висновок, що «вища аграрна освіта – це 
система підготовки фахівців для аграрного сектору 
економіки в університетах аграрного профілю. Уні-
верситет аграрного профілю є галузевим аграрним 
закладом вищої освіти, що здійснює професійну 
підготовку фахівців переважно за спеціальностями 
галузі знань аграрні науки та продовольство, прова-
дить інноваційну освітню діяльність за різними сту-
пенями вищої освіти, прикладні наукові дослідження 
й культурно-просвітницьку діяльність, є провідним 
науковим і методичним центром і має розвинуту інф-
раструктуру» [17, с. 9].

Таким чином, під «професійною підготовкою 
фахівця аграрного профілю» ми розуміємо органі-
зацію освітнього середовища ЗВОАП, що здійснює 
професійну підготовку фахівців за спеціальностями 
галузі знань аграрні науки, ветеринарія та продо-
вольство на основі впровадження інноваційних 
форм, методів та засобів навчання».

Висновки. Отже, аналіз наукових доробок дозво-
ляє стверджувати, що автори, розкриваючи сутність 
означених категорій, окреслюють їх як нову філо-
софську освітню парадигму, вирізняють нові сучасні 
підходи до їх характеристики: гуманістичність, сис-
темність, спрямованість на розвиток дослідницької 
активності та критичного мислення майбутніх фахів-
ців аграрного профілю.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є аналіз та проектування процесу професій-
ної підготовки фахівців аграрного профілю за період 
від 50-х рр. ХХ ст. до сьогодення.
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ
WORKBOOK FOR MEDICAL INFORMATICS 
FOR FOREIGN STUDENTS, STRUCTURE AND FUNCTIONS

Стаття присвячена вивченню однієї з про-
блем підвищення ефективності навчання 
студентів-іноземців, зокрема розкрива-
ється сутність поняття «робочий зошит». 
У сучасній освіті робочі зошити набули поши-
рення і відіграють особливу роль у вирішенні 
проблеми індивідуалізації навчання. Під інди-
відуалізацією навчання розуміємо орієнтацію 
студентів-іноземців на їхні особливості, а 
саме на швидкість і якість засвоєння ними 
знань. На основі аналізу навчально-мето-
дичної літератури обґрунтовується зміст 
і структура робочого зошита, виділяються 
основні функції: навчальна, розвиваюча, 
контролююча та виховна. Визначається, 
що робочий зошит у вищому навчальному 
закладі виконує роль методичних вказівок і 
містить систему завдань різної складності, 
а також інструкції до виконання практичних 
робіт, контрольні питання для визначення 
рівня засвоєння матеріалу. Актуальність 
розробки робочого зошита з медичної інфор-
матики зумовлена труднощами, з якими 
стикаються студенти-іноземці, оскільки 
засвоєння знань ними відбувається індивіду-
ально і рівень їх засвоєння різний. Ця різниця 
пояснюється тим, що студенти-іноземці 
відрізняються рівнем довузівської підготовки 
і темпом сприйняття навчального матері-
алу. Тому під час розробки робочого зошита 
для студентів-іноземців з дисципліни 
«Медична інформатика» необхідно врахо-
вувати особливі вимоги. Зазначається, що 
робочий зошит з медичної інформатики дає 
можливість студенту самостійно отриму-
вати знання, а методичний апарат зошита 
організовано таким чином, що він сприяє 
продуктивній діяльності студентів-інозем-
ців під час вивчення навчальної теми і полег-
шенню здобування ними нових знань.
Ключові слова: робочий зошит, індивідуалі-
зація навчання, медична інформатика, сту-
денти-іноземці, майбутні лікарі. 

The article is devoted to the study of one of the 
problems of increasing the efficiency of teach-
ing foreign students, including the essence of 
the concept of “working notebook”. In modern 
education, working notebooks have become 
widespread and play a special role in solving the 
problem of individualization of training. Under 
the individualization of training, we understand 
the orientation of foreign students for their par-
ticularities, namely, the speed and quality of their 
knowledge acquisition. On the basis of the analy-
sis of educational and methodical literature, the 
content and structure of the working notebook 
are substantiated, the main functions are distin-
guished: educational, developing, controlling. It is 
determined that a working note in the higher edu-
cational institution performs the role of methodi-
cal instructions and contains a system of tasks 
of various complexity, as well as instructions for 
the implementation of practical work, control 
questions for determining the level of mastering 
the material. The urgency of developing a work-
ing notebook for medical informatics is due to 
the difficulties encountered by foreign students, 
since their acquisition of knowledge takes place 
individually and their level of learning is differ-
ent. This difference is explained by the fact that 
foreign students differ in their level of education 
and the rate of perception of educational mate-
rial. Therefore, special requirements must be 
taken into account when developing a working 
notebook for foreign students under the “Medical 
Informatics”. It is noted that a workbook on medi-
cal informatics gives the student the opportunity 
to acquire knowledge independently, and the 
methodical apparatus of the notebook is orga-
nized in such a way that it contributes to the pro-
ductive activity of foreign students when studying 
the subject and facilitating the acquisition of new 
knowledge.
Key words: working notebook, individualization 
of training, medical informatics, foreign students, 
future doctors.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасній системі вищої освіти вини-
кають питання: яким чином можна вдосконалити 
навчальний процес та дати кожному майбутньому 
спеціалісту якісну освіту (тим паче, якщо це – сту-
денти-іноземці)?

На занятті з іноземними студентами викла-
дач працює з групою і навчальний процес носить 
груповий характер, але засвоєння знань ними 
відбувається індивідуально і рівень засвоєних 
знань у студентів різний. Ця різниця поясню-
ється тим, що студенти-іноземці відрізняються 
рівнем довузівської підготовки і темпом сприй-
няття навчального матеріалу. Це зумовлює необ-
хідність розробки та впровадження авторських 
методик навчання, створення навчально-мето-
дичних матеріалів, які б давали змогу, не зни-
жуючи ефективності навчання, робити навчальні 

прийоми, способи та методи більш індивідуалі-
зованими [5, с. 45].

З. Овчаренко розглядає індивідуалізацію 
навчання як опору на знання, особливості ког-
нітивних стилів та індивідуальних пізнавальних 
стратегій студентів [9]. Таким чином, створення 
умов індивідуалізації навчання для іноземних сту-
дентів – це орієнтація на їхні особливості, а саме 
на швидкість і якість засвоєння ними навчаль-
ного матеріалу у повному обсязі. Тому виникає 
протиріччя між колективною формою навчальної 
діяльності і індивідуальним характером засвоєння 
знань. Одним зі шляхів вирішення такого проти-
річчя є організація на занятті самостійної діяль-
ності студентів-іноземців. Одним із засобів для її 
організації є робочий зошит, розроблений таким 
чином, щоб повною мірою були враховані їхні 
індивідуальні особливості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми, пов’язані із підготовкою іноземних студентів 
у вищих навчальних закладах, висвітлені у науко-
вих працях О. Адаменко, Н. Булгакової, С. Варави, 
В. Груцяк, Т. Дементьєвої, І. Родіонової, Г. Шевчук 
та ін. Зокрема, у працях медичного спрямування 
Н. Калашник, Л. Кайдалової, І. Самури, І. Мара-
кушина, О. Васильєвої, Н. Ващук та ін. Окремі 
питання підвищення ефективності навчального 
процесу за допомогою робочих зошитів відобра-
жено у працях І. Упатової, Л. Нечволода, О. При-
валової, Р. Шиленко, Г. Голобокової та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури дає підстави стверджувати, що інтерес 
науковців до проблеми підвищення ефективності 
навчання студентів із використанням робочого 
зошита залишається актуальним і відкритим, 
але виникає проблема у визначенні специфіки 
навчання студентів-іноземців. Отже, ми визначили 
напрям дослідження, що полягає в обґрунтуванні 
ефективності використання робочого зошита для 
студентів-іноземців.

Мета статті – визначити дидактичні особли-
вості змісту та структури робочого зошита, про-
аналізувати вплив упровадження робочих зошитів 
з медичної інформатики для іноземних студентів 
як ефективного засобу навчання.

Виклад основного матеріалу. З метою збіль-
шення швидкості сприйняття та якості засвоєння 
навчального матеріалу студентами-іноземцями не 
досить використовувати тільки традиційний комп-
лекс навчально-методичних матеріалів, доцільно 
впроваджувати у практику вищих навчальних 
закладів робочі зошити. Як визначає І. Упатова, 
робочий зошит – це навчальний посібник, який є 
збіркою інструкцій, завдань і вправ різного рівня 
складності для самостійного виконання, лабора-
торно-практичних робіт (залежно від специфіки 
дисципліни), він має особливий дидактичний апа-
рат, що допомагає студентам у засвоєнні навчаль-
ної дисципліни, а викладачам дає можливість 
оптимізувати навчальний процес [11, с. 164].

Н. Свєтлова, Л. Васильєва, Н. Мерліна визна-
чили, що робочий зошит є ефективним дидактич-
ним засобом розвитку пізнавальної активності на 
практичних заняттях і під час організації самостій-
ної роботи студентів.

О. Нільсон визначає робочий зошит як набір 
завдань для самостійної роботи, що строго від-
повідає програмі курсу і висвітлює весь курс або 
його частину. При цьому автор виділяє три типи 
зошитів: багатоцільові – які містять завдання на 
відкриття нового знання і тренінгові завдання; 
щоденники з проведення досліджень і спостере-
жень; комбіновані посібники, які містять і тексти, і 
завдання [8]. З точки зору керівництва діяльністю 
І. Унт поділяє зошити на дві групи: ті, що склада-

ються з набору посібників для самостійної роботи, 
і ті, що містять набір завдань для роботи під керів-
ництвом викладача [10].

Н. Ерганова вважає, що впровадження робочих 
зошитів у навчальний процес має вирішувати такі 
завдання, як:

– забезпечення поопераційного формування 
основних понять;

– набуття практичних умінь та навичок;
– формування умінь та навичок самоконтролю;
– розвиток мислення;
– контроль перебігу процесу навчання [12].
Ми цілком згодні із С. Самикіною, яка вважає, 

що для створення робочих зошитів необхідно 
дотримуватися таких умов, як:

– поєднання словесної і наочної інформації;
– диференціація і індивідуалізація завдань;
– спрямованість на розвиток загальнонавчаль-

них умінь;
– урахування психофізичних відмінностей між 

студентами.
І. Упатова зазначає, що робочий зошит мусить 

мати передмову, в якій пояснюються правила 
роботи студентів. Система запитань і завдань 
мають бути побудовані відповідно до структури 
і логіки формування понять, які розглядаються у 
темі. Між завданнями має бути визначена підпоряд-
кованість, що стосується як змісту предмета, так і 
надпредметних умінь. Тобто у процесі розробки 
робочого зошита задача автора полягає у  побу-
дові структури завдань від простих до більш склад-
них, ілюстрації ж мають бути наочними (ментальні 
карти, схеми, таблиці, графіки, діаграми) [11].

Таким чином, аналіз літератури щодо викорис-
тання робочих зошитів у вищому навчальному 
закладі показує, що в освітньому процесі вони 
виконують роль методичних вказівок, що містять 
систему завдань різної складності, інструкції до 
виконання практичних робіт і контрольні питання 
для визначення рівня засвоєння матеріалу, а 
отже, виконують низку функцій:

– навчальна функція передбачає формування 
у студентів необхідних компетенцій;

– розвиваюча функція сприяє розвитку стійкої 
уваги й інтересу на занятті, завдяки чому навчаль-
ний матеріал сприймається значно легше; 

– контролююча функція з боку викладача, 
яка полягає у використанні робочого зошита для 
контролю знань й умінь студентів, оскільки він 
містить завдання різної складності і викладач має 
можливість здійснювати безперервний контроль 
на всіх етапах заняття. Контролююча функція з 
боку студента – це самоконтроль, реалізація якого 
можлива за умови систематичного виконання 
завдань у зошиті;

–  виховна функція спонукає студентів до охай-
ного заповнення конспекту та систематичного 
виконання завдань.
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Отже, аналіз літератури показує, що застосу-
вання робочих зошитів іноземними студентами 
сприятиме якісному засвоєнню навчального мате-
ріалу, активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності, формуванню навчальної самостійності  та 
інтересу до майбутньої професії.

Актуальність розробки робочого зошита з дис-
ципліни «Медична інформатика» зумовлена труд-
нощами, з якими стикаються студенти-іноземці у 
процесі пошуку необхідної інформації та її аналі-
тико-синтетичної обробки: порівнянні, зіставленні, 
класифікації медико-біологічних даних, форму-
люванні висновків та представленні результатів 
своєї діяльності [6]. Тому зміст робочого зошита з 
медичної інформатики спрямований на адаптацію 
студентів-іноземців та формування відповідних 
компетенцій, а саме: здатність застосовувати зна-
ння в практичних ситуаціях, працювати в команді; 
навички міжособистісної взаємодії, використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здат-
ність до абстрактного мислення, аналізу та син-
тезу, вчитися і бути сучасно навченим; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, оці-
нювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків [7].

Застосування робочого зошита з медичної 
інформатики як дидактичного засобу дає змогу 
викладачеві оптимізувати освітній процес, оскільки 
містить готовий теоретичний матеріал з визна-
ченої теми, що дає змогу заощадити час студен-
тів, не витрачаючи його на написання конспекту, і 
передбачає пошук необхідної інформації для його 
доповнення. Наприклад, серед завдань, які про-
понуються студентом, є такі: знайти визначення 
того чи іншого поняття, навести приклад класи-
фікації, встановити взаємозв’язок та інше. Для 
полегшення сприйняття теоретичного матеріалу 
у зошиті використовуються формули, малюнки, 
структурні схеми, таблиці, ментальні карти. 

Не менш важливим етапом навчального про-
цесу є рефлексія, тому студенти-іноземці мають 
отримати можливість рефлексувати та оцінювати 
свою діяльність: визначати свої досягнення в 
освоєнні навчального матеріалу, оцінювати ефек-
тивність навчальної співпраці, вчитися оцінювати 
свої сили, здійснювати проміжний та підсумковий 
контроль. Для цього з метою перевірки ступеня 
засвоєння матеріалу студентами та їхньої готов-
ності до виконання практичного завдання і про-
ходження тестового контролю після подачі тео-
ретичного матеріалу у зошитах подані завдання 
типу: доповнити речення, вставити у речення 
пропущене слово, заповнити таблицю, встано-
вити відповідність, відмітити на малюнку, застосу-
вати формулу та ін. Ми вважаємо, що такого роду 
завдання сприятимуть більш міцному засвоєнню 
теоретичного матеріалу, умінню розв’язувати не 

лише типові завдання, але й творчі, проводити 
контроль за виконанням завдань з боку викладача 
та виконувати функцію самоконтролю студента. 

Практичні роботи, виконання яких передба-
чається в аудиторії, мають детальні пояснення і 
містять підказки щодо виконання, але обов’язково 
мають і творчі самостійні завдання. У тому разі 
якщо студент пропустив навчальне заняття, він 
має можливість виконати практичну роботу вдома.

Для проведення тестового контролю викорис-
товуємо різні типи питань: вибір однієї або кількох 
можливих правильних відповідей, установлення 
послідовності правильних відповідей, встанов-
лення відповідностей та відкриті тести. Завдяки 
зазначеним типам тестових питань студенти-іно-
земці вчаться аналізувати інформацію, зіставляти 
факти, поняття, визначення, будувати логічний 
ланцюжок та ін.

Робота із зошитом має підтримувати пози-
тивну мотивацію до навчання, що особливо важ-
ливо для студентів-іноземців. Тому завдання 
робочого зошита мусять включати різноманітні 
підказки: з відкритою відповіддю, з вибором пра-
вильного варіанта з декількох запропонованих, за 
малюнками, схемами, таблицями, із залученням 
додаткових джерел (словників, довідників), творчі 
роботи та інші. 

Висновки. Таким чином, під час розробки 
робочого зошита для студентів-іноземців з дисци-
пліни «Медична інформатика» враховувалися такі 
вимоги: теоретичний матеріал теми, який опра-
цьовують студенти, містить таблиці, малюнки, 
схеми, графіки для наочного представлення пода-
ної інформації; завдання, що пропонуються для 
виконання студентом, містять тестові питання і 
завдання різного ступеня складності, практичні 
завдання з підказками для виконання, відкриті 
питання, а також завдання, що розвивають уміння 
аналізувати, систематизувати, логічно мислити, 
мають творчий характер і вимагають роботу з 
додатковою літературою.

На нашу думку, використання робочого зошита 
з медичної інформатики сприяє збільшенню 
швидкості сприйняття студентами-іноземцями 
нової інформації, підвищує якість засвоєння ними 
навчального матеріалу, а отже, є ефективним 
засобом навчання.
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ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. ОЛЕСНИЦЬКОГО
PROBLEMS OF FAMILY EDUCATION 
IN PEDAGOGICAL LEGACY OF M. OLESNYTSKY

Проблема усвідомлення здобутків та нау-
кової спадщини представників духовної 
ланки освіти є надзвичайно актуальною 
в сучасних умовах розвитку суспільства, 
коли відбувається переосмислення духо-
вних цінностей та життєвих пріорите-
тів. Нагальною потребою є повернення до 
духовних цінностей, що характеризують 
світогляд українського народу, відродження 
сакраментального статусу родини як носія 
звичаїв і традицій. У цьому контексті осо-
бливої уваги  заслуговує вивчення наукової 
спадщини педагогів Київської духовної ака-
демії, які досліджували проблеми сімейного 
виховання. Особливий інтерес становить 
діяльність М. Олесницького (1848–1905), про-
фесора богослов’я Київської духовної академії, 
автора наукових праць «Моральне богослов’я 
чи християнське вчення про моральність», 
«Із системи християнської моралі», кількох 
робіт з педагогіки. Ім’я М. Олесницького прак-
тично до останнього часу було невідомим 
українським педагогам. Огляд життя та 
педагогічних поглядів М. Олесницького ста-
новить мету цієї статті. Автором надано 
стислі біографічні відомості про життя вче-
ного, оглянуто його педагогічні ідеї. Вказано, 
що праці М. Олесницького «Короткий курс 
педагогіки» та «Повний курс педагогіки» були 
відомими у 1880–1890-х роках та перевидава-
лися кілька разів. Виділено ключові положення 
педагогічної спадщини М. Олесницького: 
думки про гуманну педагогіку, національне 
виховання, розвиток розумових здібностей 
дітей. Описано типологію батьків та мате-
рів. Науковцем виокремлено три типи бать-
ків (авторитетний, меланхолічний чи дратів-
ливий, батько, який не приділяє уваги дітям) 
та три типи матерів (нервова, безтурбо-
тна, справжня мати). Засвідчено патріар-
хальність поглядів ученого. Відзначено важ-
ливий складник змісту сімейного виховання, 
яким, на думку педагога, є морально-релігійне 
виховання. Учений вважав, що формування 
релігійності дитини, як і моральності, має 
починатись з раннього дитинства на основі 
прикладу батьків. У висновках зазначено, що 
серед викладачів Київської духовної академії 
другої половини ХІХ ст. М. Олесницьким здій-
снено найбільший внесок у розробку проблем 
родинного виховання. У перспективі дослі-
дження – вивчення педагогічної спадщини С. 
Гогоцького, М. Зайцева, М. Маккавейського, 
П. Юркевича.
Ключові слова: сімейне виховання, духовна 
освіта, формування релігійності дитини, 
педагогічна спадщина, М. Олесницький.

The problem of understanding the achieve-
ments and scientific heritage of the spiritual 
aspect of education is extremely relevant in 
today’s conditions of development of society, 
when there is a rethinking of spiritual values and 
life priorities. The return to the spiritual values 
that characterize the worldview of the Ukrainian 
people, the revival of the sacramental status 
of the family as a bearer of customs and tradi-
tions is an urgent need of the present days. In 
this context, special attention should be paid to 
the study of the scientific heritage of the teach-
ers of the Kiev Theological Academy, which 
studied the problems of family education. Of 
particular interest is the work of M. Olesnitsky 
(1848–1905), the professor of theology of the 
Kiev Theological Academy, the author of scien-
tific works “Moral Theology or the Christian doc-
trine of morality”, “From the system of Christian 
morality”, several works at pedagogy. The name 
of M. Olesnitsky until recently was unknown to 
Ukrainian teachers. An overview of the life and 
pedagogical views of M. Olesnitsky is the pur-
pose of this article. The author provided con-
cise biographical information about the life of 
the scientist, reviewed his pedagogical ideas. 
It is stated, that the works of M. Olesnitsky, his 
“Short Course of Pedagogy” and “Full Course 
of Pedagogy” were known in the 1880s–1890s 
and reissued several times. The key provisions 
of the pedagogical heritage of M. Olesnitsky are 
highlighted: thoughts on humane pedagogy, 
national education, development of children’s 
mental abilities. Typology of fathers and moth-
ers is described. The scientist identifies three 
types of fathers (authoritative, melancholy or 
annoying, father who does not pay attention to 
children) and three types of mothers (nervous, 
carefree, true mother). The patriarchal views 
of the scientist have been verified. The impor-
tant component of the content of family educa-
tion, which according to the teacher is moral 
and religious education, is noted. The scientist 
believed that the formation of the religiosity of 
the child, as well as morality, must begin with 
an early childhood on the basis of an example 
of parents. The conclusions state that among 
the teachers of the Kiev Theological Academy 
of the second half of the nineteenth century M. 
Olesnitsky made the greatest contribution to the 
development of problems of family upbringing. 
In the long run the study of the pedagogical 
heritage of S. Gogotsky, M. Zaitsev, M. Makkae-
vsky, P. Yurkevich will be carried out.
Key words: family education, spiritual educa-
tion, formation of religious of children, pedagogi-
cal heritage, M. Olesnitsky.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним із пріоритетних напрямів сучасної вітчиз-
няної педагогіки є усвідомлення й осмислення її 
першоджерел, зокрема теоретичного й практич-
ного внеску представників духовної ланки освіти. 
Нагальною потребою є повернення до духовних 
цінностей, що характеризують світогляд україн-

ського народу, відродження сакраментального 
статусу родини як носія звичаїв і традицій. У цьому 
контексті особливої уваги  заслуговує вивчення 
наукової спадщини педагогів Київської духовної 
академії, які досліджували проблеми сімейного 
виховання. Особливий інтерес становить діяль-
ність М. Олесницького (1848–1905), професора 
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богослов’я Київської духовної академії, автора 
наукових праць «Моральне богослов’я чи хрис-
тиянське вчення про моральність», «Із системи 
християнської моралі», кількох робіт з педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками у вітчизняній педагогічній науці 
презентовано чимало робіт, що висвітлюють різні 
аспекти сімейного виховання, зокрема проблеми 
та зміст сімейного виховання у зарубіжних країнах 
(О. Демченко, Л. Калашник, С. Червонецька), вза-
ємодію сім’ї та школи (Я. Журецький, С. Корнієнко, 
Л. Стахів), взаємини батьків і дітей (О. Косарєва, 
І. Сіданіч), правові аспекти сімейного виховання 
(І. Васильківська, О. Горбач, Б. Левківський). 
Питання впливу виховних сімейних традицій на 
становлення особистості проаналізовано в істо-
рико-педагогічних дослідженнях О. Вишневського, 
М. Євтуха, М. Стельмаховича, О. Сухомлинської 
та ін. Проте поза увагою науковців залишаються 
питання сімейного виховання у педагогічній спад-
щині викладачів Київської духовної академії другої 
половини ХІХ століття, серед яких особливе місце 
посідає науково-педагогічний доробок М. Олес-
ницького.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Слід зауважити, що ім’я М. Олес-
ницького майже до останнього часу було невідо-
мим як українським, так і російським педагогам. 
Воно увійшло до сучасної педагогіки завдяки 
С. Кузьміній [1; 2; 3], яка почала вивчати науково-
педагогічну діяльність Київської духовної академії 
ХІХ – початку ХХ ст. і визначила, що з середини 
ХІХ століття в академії почалося усвідомлення 
необхідності інституалізації педагогіки в системі 
освіти, а особливо у вищих навчальних закладах. 
Упродовж 1850-х – першої половини 1860-х років 
у Київській духовній академії (КДА) до курсів істо-
рії філософії або гомілетики (мистецтва проповіді) 
приєднували уроки з педагогіки, а в 1870–1880-х 
рр.  їх вів М. Олесницький (1848–1905). 

Метою цієї статті є огляд життя та педагогічних 
поглядів М. Олесницького.

Виклад основного матеріалу. Про події життя 
Маркеліна Олесницького відомо зовсім небагато. 
Він народився 1848 року на Волині в сім’ї священ-
ника, вчився у духовному училищі та семінарії, 
1873 року закінчив Київську духовну академію, 
де й залишився викладати моральне богослов’я 
та педагогіку, згодом отримавши звання профе-
сора та ступінь доктора богослов’я. Як писав про 
нього у 1905 році П. Кудрявцев [4], науковець не 
намагався зробити кар’єру, головною справою 
свого життя він вважав вивчення морально-бого-
словських питань та розробку власної педагогічної 
концепції.

М. Олесницький зробив великий внесок у 
справу інституалізації педагогіки і розвиток педа-
гогічної освіти.  З середини 1880-х років він почав 

публікувати педагогічні курси. Відтоді його «Корот-
кий курс педагогіки» та «Повний курс педагогіки» 
було перевидано кілька разів.

У педагогічній спадщині М. Олесницького 
вагоме місце посідають ідеї гуманізму. Поняття 
«гуманність» науковець тлумачить як кінцеву мету 
виховання, яка характеризується гармонійним 
поєднанням всіх талантів дитини: фізичних, розу-
мових та перш за все релігійно-духовних [5, с. 115].

На думку М. Олесницького, невід’ємним чин-
ником гуманної педагогіки є індивідуальний підхід 
учителя до учня. Звертаючи увагу на те, що всі діти 
різні, проходження цього складного процесу має 
супроводжуватися врахуванням статі дитини, її 
темпераменту, віку та розумових здібностей. Важ-
ливим складником М. Олесницький вважав «наці-
ональне» виховання дитини, яке відбувається під 
час проведення вітчизняних свят та ознайомлення 
з біографіями національних героїв [5, с. 108].

Щодо врахування розумових здібностей, то 
М. Олесницький акцентує свою увагу тільки на 
сильних та слабких дітях, умисно оминаючи тих, 
які мають середній рівень знань. Навчаючи тала-
новитих учнів, учитель має остерігатись появи 
лінощів та їхньої гордості [5, с. 265]. Стосовно 
слабких дітей педагог рекомендує не поспішати 
у процесі їхнього навчання, час від часу створю-
вати «ситуації успіху». Також він вважав за необ-
хідне просте спілкування з учнями й обов’язкове 
вивчення того, чим найбільше цікавиться кожна 
дитина. Далі, відштовхуючись від предмета заці-
кавленості, необхідно будувати все навчання та 
всю загальну освіту [6, с. 93]. 

Метою виховання, на думку М. Олесницького, 
у жодному разі не має ставати приготування учня 
до заняття якоїсь посади в дорослому житті. Мета 
освіти полягає в самому учневі, в розвитку його 
здібностей [5, с. 121].

Важливим виховним компонентом, як ствер-
джував М. Олесницький, є звернення уваги на 
проблему перевантаження дитини у процесі 
навчання. Виконання домашнього завдання у 
жодному разі не може займати весь позакласний 
час учня. Цей час має враховувати також необхід-
ність дозвілля, ігор та спілкування з однолітками 
та заняття особистими вподобаннями: малюван-
ням, музикою або чимось іншим. Це пов’язано 
насамперед з тим, що надмірне перевантаження 
дитини у навчанні може призвести до фізичного 
чи психічного виснаження дитини та нашкодити їй 
[5, с. 265].

Особливий інтерес становить виділення 
М. Олесницьким типології батьків і матерів. Нау-
ковцем було виокремлено три типи батьків: 

– авторитетний, справедливий батько, який 
приділяє увагу дітям; саме у сім’ях з таким бать-
ком створюються всі умови для нормального 
виховання дітей; М. Олесницький вказував, що 
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«розвиток у дітей авторитету до батька зумов-
люється природними якостями батька як зрілого 
чоловіка,  місцем його в сім’ї, як голови родини і 
суспільного діяча» [5, с. 222];

– меланхолічний чи дратівливий татко, котрий 
до дітей ставиться суворо, а інколи і жорстоко;

– батько, який не приділяє дітям уваги, а всі 
турботи з їхнього виховання перекладені на матір.

На думку вченого, виховання дітей в основному 
має покладатись на матір. М. Олесницький висту-
пав проти будь-якої професійної діяльності матері, 
що загалом засвідчує патріархальність поглядів 
ученого. Ним виділено три типи матерів:

– нервова мати, яка любить дітей і турбується 
про них, проте вона може бути непослідовною в 
своїх діях: може карати через дрібниці або над-
мірно виявляти свою любов до дитини;

– безтурботна мати, яка у вихованні дитини 
покладається на нянь і гувернерів;

– справжня мати, любляча і вимоглива, яка 
старанно доглядає і виховує дітей, діяльність якої 
обмежується неширокою, але глибокою сферою 
сімейного дому [4, с. 10]. 

Для успішної реалізації особистості в суспіль-
стві, зазначав М. Олесницький, необхідно, щоб 
усі діти в обов’язковому порядку залучалися до 
навчання в школі, серед однолітків, а не отри-
мували індивідуальні уроки вдома з учителем 
[5, с. 259]. Це особливо важливо для розумово від-
сталих учнів, тому що, перебуваючи у колі своїх 
однолітків, дитина почне напружуватись та розви-
вати свої розумові здібності [5, с. 91]. 

М. Олесницький приділяв увагу і якості 
навчальних засобів, зокрема підручників. Він був 
переконаний, що саме завдяки правильно складе-
ним книжкам «для читання» гарантується високий 
рівень успіху дітей у загальноосвітній школі, якого 
можна досягти вже в початкових класах. Цей факт, 
на думку педагога, даремно ігнорується тими педа-
гогами, які намагаються досягти високих результа-
тів учнів завдяки впровадженню нових предметів 
[6, с. 221]. Він не погоджувався з однобічністю під 
час вибору або створення підручників, спрямова-
них переважно на розвиток мислення та пам’яті, 
а вже потім на формування почуттів та фантазії. 
У цьому контексті М. Олесницький висловлював 
думку стосовно напряму змісту підручника. Він 
вважав, що так само, як і всі предмети в школі 
розділяються на природні та історичні, так і зміст 
підручника «для читання» має бути симфонічним 
поєднанням природного та історичного елементів. 
Цей підручник мусить ознайомлювати учнів як зі 
стосунками між людьми, ставленням до природи 
та до Бога, так і з явищами природи. Весь підруч-
ник «для читання» має вміщати в себе класичну 
народну освіту та християнський дух. Статті, які 
будуть у ньому розміщені, мають бути зразковими 
і за напрямом, і за формою, і за змістом. Звісно, 

вони мають бути пристосованими до здібностей 
та віку дітей, але загалом вони мають цікавити і 
дорослих читачів [6, с. 223].

Важливим складником змісту сімейного вихо-
вання, на думку педагога, має бути морально-
релігійне виховання. Учений вважав, що форму-
вання релігійності дитини, як і моральності, має 
починатись з раннього дитинства, адже релігія 
«дуже близька для дитячого духу. І якщо вихо-
дити із загального педагогічного твердження, що 
тільки те може міцно закріпитися у дитячій душі 
і стати живим, визначальним для всього життя 
принципом, що з ранніх років буде насаджене в 
ній, слід починати релігійне виховання дитини з 
ранніх років життя» [5, с. 274]. До основних мето-
дів морально-релігійного виховання М. Олесниць-
ким віднесено приклад батьків, спільне виконання 
релігійних обрядів, бесіди.

Найбільшим внеском М. Олесницького у 
формування сучасної педагогіки були його ідеї 
викладання педагогіки, які опирались на освіту 
як симфонію віри в Бога та людського розуму. Це 
передбачало, що педагогіку слід викладати, вра-
ховуючи основні принципи християнського віров-
чення та в контексті перешкод, що з’являлися в 
процесі формування педагогіки як науки. Також 
необхідно залучати історію педагогіки, її націо-
нальні аспекти та сучасний стан. 

Вчені (Б. Год [7], О. Хмельницька [8]), які розпо-
чинають вивчення педагогічної спадщини М. Олес-
ницького, вказують, що науковець у своїх працях з 
питань виховання досить ґрунтовно розкрив зміст 
сімейного виховання.

Без сумніву, теорія виховання М. Олесницького 
виходила з християнського розуміння людини як 
«образу Божого». Вчений вважав, що виховання 
має допомогти дитині усвідомити особистий 
зв’язок з Богом і підпорядкувати всі свої бажання 
та сили Божому закону. 

Загалом, курси педагогіки, які викладав 
М. Олесницький у Київській духовній академії, віді-
грали важливу роль для інституалізації педагогіки, 
протистояли педагогічній секуляризації й поширю-
вали «культуру педагогіки», ґрунтовану на христи-
янському світогляді.

Висновки. Отже, аналіз педагогічної спадщини 
М. Олесницького довів, що науковцем досліджено 
ключові аспекти сімейного виховання, зокрема 
необхідність родинного морально-релігійного 
виховання, використання науково-педагогічних 
знань під час виховання дитини у сім’ї, потребу 
сімейного розумового виховання дітей, створено 
типологію батьків і матерів, доведено необхідність 
забезпечення фізичного, естетичного виховання 
дітей у сім’ї. Серед викладачів Київської духовної 
академії другої половини ХІХ ст. М. Олесницьким 
здійснено найбільший внесок у розробку проблем 
родинного виховання. Вважаємо перспективним 
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вивчення педагогічної спадщини інших викладачів 
Київської духовної академії, серед яких заслуго-
вують на увагу імена С. Гогоцького, М. Зайцева, 
М. Маккавейського, П. Юркевича.
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pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 
12.05.2019).
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МЕНТОРИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ 
ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
MENTORING AS AN IMPORTANT COMPOSITION OF SYSTEM 
FOR RESEARCH AND INNOVATION PHD’S TRAINING

Стаття розкриває особливості викорис-
тання інституту менторів та стюар-
тів у дослідницько-інноваційній підготовці 
майбутніх докторів філософії за кордоном 
та його запровадження на третьому рівні 
вітчизняної системи вищої освіти, зокрема 
у Запорізькому національному університеті. 
Показано, що функції менторів можуть здій-
снювати викладачі навчальних дисциплін, 
орієнтованих на підготовку здобувачів нау-
кового ступеня доктора філософії до дослід-
ницько-інноваційної діяльності, тим паче, що 
вони викладаються впродовж першого року 
навчання в аспірантурі. Основними вимо-
гами, які висуваються до менторів, є осо-
биста історія успіху, частинкою якого вони 
мають поділитися з аспірантами-новач-
ками, тобто вагомі кар’єрні і професійні здо-
бутки, що можуть слугувати прикладом для 
молодих науковців, зокрема наявність публі-
кацій у журналах, що входять до міжнарод-
них наукометричних баз даних, досвід участі 
у вітчизняних та європейських освітніх і 
дослідницьких проєктах, виконання госпо-
дарських науково-дослідних робіт, наявність 
об’єктів права інтелектуальної власності, 
високий рейтинг серед науково-педаго-
гічних працівників закладу вищої освіти, 
а також спроможність встановлювати 
доброзичливі партнерські стосунки зі своїми 
підопічними та здійснювати дослідницьке 
консультування аспірантів на високому 
науково-методичному рівні. Не менш ефек-
тивною видається менторська підтримка 
аспірантів-початківців з боку успішних 
аспірантів-однолітків третього-четвер-
того років навчання, так званих стюартів, 
оскільки дає змогу їм спілкуватися на рів-
них та усуває можливі психологічні бар’єри, 
які  інколи виникають між наставником і 
стажером з великою різницею у  віці та рівні 
професіоналізму. Така взаємодія між аспі-
рантами різних років навчання часто при-
водить до плідного наукового співробітни-
цтва: появі спільних публікацій або розробки 
колективних проєктів, забезпечує скорішу 
професійну адаптацію молодих науковців, 
а також сприяє розвитку професійних та 
особистісних якостей (організаційних, кому-

нікативних, управлінських, лідерських) усіх 
учасників цього процесу. 
Ключові слова: менторинг, доктор філо-
софії, дослідницько-інноваційна підготовка, 
ментор, стюарт.

The article reveals the peculiarities of the use of the 
institute of mentors and stewards in the research 
and innovation training of future PhDs abroad and 
its introduction at the third level of the national system 
of higher education, in particular at the Zaporizhzhia 
National University. The functions of mentors can 
be carried out by teachers of educational disciplines 
focused on the training of PhD students for research 
and innovation activities, all the more so as they are 
taught during the first year of postgraduate study. 
The main requirements for mentors are a personal 
success story, which they share with new gradu-
ate students, that is, significant career and profes-
sional achievements that can serve as an example 
for young scientists, in particular the availability of 
publications in journals that are part of the interna-
tional science-based databases, experience of par-
ticipation in domestic and European educational 
and research projects, execution of researches on 
request, availability of objects of intellectual property 
rights, high rating among sciences in-teaching staff 
of institution of higher education, as well as the ability 
to establish friendly partnership with their wards and 
exercise counseling graduate research on a high 
scientific and methodological level. Also effective 
mentoring support for postgraduate students is on 
the part of successful third-year postgraduate stu-
dents of the third or fourth year of study, the so-called 
stewards, since they allow them to communicate on 
equal terms and eliminate possible psychological 
barriers that sometimes arise between a mentor and 
a trainee with a great difference in age and level of 
professionalism. Such interaction between graduate 
students of different years of study often leads to fruit-
ful scientific cooperation: the emergence of joint pub-
lications or the development of a collective projects, 
ensures a faster professional adaptation of young 
scientists, as well as promotes the development of 
professional and personal qualities (organizational, 
communicative, managerial, leadership) of all partici-
pants in this process. 
Key words: mentoring, doctor of philosophy, 
research and innovation training, mentor, steward.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах реформування системи вищої освіти 
і наближення її до європейських стандартів з 
2016 року в Україні запроваджено принципово нову 
модель підготовки наукових кадрів, зокрема докто-
рів філософії. Для її успішної імплементації необ-
хідно здійснити аналіз закордонного досвіду з метою 
застосування у вітчизняній освіті найбільш вдалих 
практик, що дадуть  змогу підвищити якість такої під-
готовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із 
запровадженням третього рівня вищої освіти в Укра-
їні підготовка майбутніх докторів філософії все час-

тіше стає об’єктом досліджень вітчизняних науков-
ців. Так, С. Сисоєва, І.  Регейло розглядають зміст 
підготовки аспірантів у галузі освіти [10], І. Олійник – 
формування дослідницької компетентності здобува-
чів, Я. Топольник – застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій у процесі навчання майбутніх 
докторів філософії [14], І. Линьова – забезпечення 
якості докторських програм [9].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Отже, більшість наукових досліджень 
зосереджено на процесі формування вимог до здо-
бувачів наукових ступенів, майже відсутні публікації, 
які б розглядали вимоги до кадрового забезпечення 
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підготовки докторів філософії, на відміну від захід-
ної наукової літератури, в якій велика увага приділя-
ється цим питанням. 

Мета статті. Метою статті є аналіз закордонного 
досвіду використання інституту менторів та стюартів 
і доцільність його запровадження у системі дослід-
ницько-інноваційної підготовки майбутніх докторів 
філософії в Україні.

Виклад основного матеріалу. Важливим склад-
ником процесу підготовки докторів філософії є його 
кваліфіковане кадрове забезпечення, яке перед-
бачає підбір досвідчених наукових керівників, що є 
представниками потужних наукових шкіл, та якіс-
ного викладацького складу, спроможного на висо-
кому науково-методичному рівні надати необхідні 
знання, уміння, навички під час вивчення окремих 
дисциплін у рамках освітньої компоненти. Погоджу-
ємось з О. Ярошенко, що для підвищення ефектив-
ності дослідницько-інноваційної підготовки здобува-
чів вищої освіти необхідно утвердити ще й інститут 
наставництва з боку викладачів і вчених щодо під-
тримки науково-дослідницької діяльності [16, c. 25].

Як зазначає автор роботи [15, c. 45], до 90-х років 
XX століття у вітчизняному просторі існувала нала-
годжена система наставництва, орієнтована пере-
важно на виробництво і трудове виховання, а не на 
задоволення індивідуальних освітніх потреб осіб, що 
навчаються.

У сучасних умовах гуманізації та гуманітаризації 
освіти це питання знову стало актуальним і йому 
приділяється багато уваги з огляду на позитивний 
досвід західної системи освіти, яка почала раніше 
застосовувати особистісно орієнтований підхід у 
навчанні (англ. Learner-centered Approach) і, відпо-
відно, наставництво як його індивідуальне супро-
водження, у тому числі і під час підготовки докторів 
філософії, особливо на ранніх стадіях цього процесу.

Визнано, що наставництво (англ. Mentoring) є 
одним з важливих факторів побудови ефективної 
кар’єри дослідника [7]. Підтвердженням цього є 
результати опитування випускників PhD-програм, 
проведеного Вісконсинським університетом у Маді-
соні (США), які показали, що одним з бар’єрів на 
шляху їхнього професійного розвитку було почуття 
ізоляції («немає нікого, хто слугував би радаром»), 
необхідність вчитися на льоту (самостійно), недо-
статність професійного менторства («відсутність 
того, хто піклується») [1, c. 358–359]. 

Тому з метою підвищення якості дослідницького 
навчання аспірантів у цьому університеті було роз-
роблено спеціальну програму підготовки, яка, крім 
розвитку професійних компетентностей, передба-
чала дослідницьке консультування, тобто постійну 
підтримку з боку ментора (англ. Mentor) [1]. 

У роботі [2] описується механізм менторингу з 
боку викладачів з Університету Піттсбурга і Стен-
фордського університету, а також успішних випус-
кників-однолітків, які зустрічаються індивідуально 

раз у два місяці з аспірантами через безпечний веб-
портал “Mentor center”, який дає їм  змогу співпра-
цювати, ділитися думками, переглядати й обговорю-
вати кар’єрні цілі і дослідницьку діяльність.

З’ясуємо надалі, наскільки сутність запозичених 
термінів «ментор», «менторинг» відповідає змісту 
традиційних вітчизняних понять  «наставник», 
«наставництво».

Оскільки багато методичних новацій приходить у 
вітчизняну педагогіку з-за кордону, не дивно, що для 
позначення нових функціональних ролей педагога 
в інноваційній педагогіці XXI століття все частіше 
застосовуються терміни, взяті з англійської мови: 
ментор, тьютор, коуч, фасілітатор, едвайзер, між 
якими не завжди можна провести чітку межу. Термі-
нологічному аналізу цих понять присвячені наукові 
праці  [13; 15], які доводять, що найближчим синоні-
мом до слова «наставник» є поширене в англійській 
мові слово «ментор», етимологія якого пов’язана з 
давньогрецькою міфологією, де Μέντωρ – це ім’я 
друга Одіссея, персонажу з однойменної поеми 
Гомера, який був вихователем і наставником Теле-
маха, сина Одіссея [8].

Синонімічність досліджуваних понять підтвер-
джує і Словник української мови: «Ментор – настав-
ник, керівник, вихователь» [11, c. 672], тоді як 
«наставник –  це той, хто дає поради, навчає; порад-
ник, учитель» [12, с. 198]. Порівняємо з визначенням 
«ментор», наведеним в етимологічному словнику 
сучасної англійської мови: «Ментор – це мудрий 
радник, особливо того, хто молодший або недосвід-
чений» [6]. 

Отже, під менторингом, яке є поширеним понят-
тям у сфері бізнесу, зазвичай розуміють взаємини 
наставництва між професіоналом та початківцем, 
який ще не має досвіду в певній галузі. В освіті «мен-
торинг» або його український аналог  «менторство» 
передбачає особисті взаємини між досвідченим 
викладачем і студентом-новачком, які дають змогу 
останньому розвиватися професійно, академічно 
або особистісно [13].

Якщо аспірант прагне побудувати ефективну 
дослідницьку кар’єру, необхідно, щоб поряд з ним 
був  досвідчений професіонал, який допомагає не 
лише порадами, а й особистим прикладом, тобто 
має власну історію успіху і може поділитися частин-
кою своїх перемог. Безумовно, він не вирішить усіх 
проблем своїх учнів, але дасть можливість поглянути 
на проблему з боку людини, яка її вже подолала, що 
дасть їм змогу уникнути зайвих кроків та помилок на 
шляху професійного становлення та розвитку.

Ментор не просто виступає транслятором знань, 
а допомагає дослідникам-початківцям зануритися 
у професійну сферу діяльності, полегшує їх вхо-
дження у професійну спільноту та процес іденти-
фікації з нею, дає можливість спостерігати за робо-
тою досвідчених науковців.  Своєю підтримкою і 
порадами він допомагає своїм підопічним рухатися 
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вперед, створюючи власний механізм успіху. Більш 
детально про різноманітні моделі менторингу можна 
довідатися з дослідження, проведеного Північним 
офісом британського Національного фонду дослі-
джень освіти NFER [3].

Природно, постає питання: чи може ці функ-
ції здійснювати науковий керівник аспіранта? Без-
умовно, так. Але, як свідчить наш 20-річний досвід 
спостереження за підготовкою науково-педагогіч-
них кадрів, більшість наукових керівників опіку-
ються лише питаннями, пов’язаними безпосеред-
ньо з дослідницьким процесом. Вони визначають 
з аспірантом тему дисертації, розробляють її план, 
обговорюють матеріали роботи та підготовлені роз-
діли, приймають рішення про завершення роботи і 
винесення її на захист. Усі інші проблеми здобувачів 
наукового ступеня перебувають поза зоною уваги 
керівників, а самі аспіранти часто не ризикують 
звертатися з ними до наукового керівника або через 
страх виявити свою некомпетентність, або через 
дріб’язковість питань, або через те, що вони не 
мають безпосереднього відношення до дисертації, 
і, зрештою, залишаються зі своїми проблемами сам 
на сам. У цьому разі менторинг як раз і є формою 
підтримки молодих науковців, які ще роблять перші 
кроки у дослідницькій кар’єрі і тому мають безліч 
невирішених проблем: як оптимально організувати 
свій час, як працювати з літературою, в яких журна-
лах публікуватися, як підготувати доповідь на кон-
ференцію, як скласти резюме для стажування тощо. 
Завдяки запровадженню освітньої компоненти біль-
шість цих питань розглядається під час  навчальних 
занять, але, по-перше, близько половини аспірантів 
проходять їх у дистанційному режимі, оскільки поєд-
нують роботу і навчання; по-друге, проблеми вини-
кають здебільшого вже у процесі самої діяльності і є 
потреба терміново проконсультуватися з фахівцем.

Як зазначає І. Фаляхов, тут не стільки важливі 
форми передачі інформації, скільки оперативність 
і приналежність суб’єктів наставницької діяльності 
(наставника і стажиста) до одного інформаційного 
потоку [15, c. 45].

Виходячи з цього, ми дійшли висновку, що най-
кращими менторами для аспірантів-початківців у 
процесі їхнього професійного становлення можуть 
бути ті ж самі викладачі, які прищеплюють їм нави-
чки дослідницько-інноваційної діяльності. У Запо-
різькому національному університеті у ролі мен-
торів виступають науково-педагогічні працівники, 
які забезпечують викладання аспірантам курсів з 
«Основ дослідницько-інноваційної діяльності» та 
«Основ європейської проектної діяльності».

Вибір цих викладачів зумовлений тим, що: 
по-перше, вони вже встановили партнерські, дові-
рливі стосунки зі здобувачами наукового ступеня, 
оскільки ці дисципліни викладаються на першому 
році навчання; по-друге, для ефективного забезпе-
чення освітнього складника дослідницько-іннова-

ційної підготовки відбиралися найкращі за рейтин-
гом науково-педагогічні працівники ЗНУ, які могли 
слугувати взірцем для своїх молодших колег як такі, 
що вже мають вагомі професійні та кар’єрні здо-
бутки. У нашому випадку це досвід не лише плідної 
науково-педагогічної, але й науково-організаційної 
роботи на керівних посадах в університеті; публіка-
ції у журналах, що входять до міжнародних науко-
метричних баз даних, наявність патентів та свідоцтв 
авторського права на твір; участь у вітчизняних і між-
народних наукових та освітніх проєктах, виконанні 
госпдоговірних НДР; по-третє, всі вони працюють над 
докторськими дисертаціями, тому, як ніхто інший, 
розуміють проблеми аспірантів і можуть надати їм 
кваліфіковану професійну допомогу з широкого 
кола питань як під час особистого спілкування, так 
і в онлайн режимі, чим аспіранти активно користу-
валися через систему зворотного зв’язку у системі 
електронного навчання Moodle, а також електронну 
пошту, соціальні мережі та популярні месенджери 
Viber, Skype, Telegram, Whatsapp.

Особливо необхідною ця підтримка була для 
аспірантів заочної форми навчання, оскільки, як 
зазначають австралійські дослідники, все більше 
число здобувачів наукового ступеня здійснюють 
навчання  поза кампусом і мають обмежений доступ 
до різноманітних програм, створених в університеті; 
тому дуже важливою для них є пастирська допомога 
як у режимі онлайн, так і поза кампусом у разі необ-
хідності [5].

На третьому-четвертому році навчання  аспіранти 
і самі із задоволенням стають співменторами (англ. 
Co-Mentor), консультуючи своїх молодших колег, 
що дає їм змогу закріпити отримані раніше знання, 
сформувати лідерські якості, розвинути почуття від-
повідальності та особистої значущості, навчитися 
знаходити креативні вирішення виникаючих проблем 
тощо. Поділяємо думку І. Фаляхова, що наставни-
ками можуть і мусять бути не лише ті, хто має вели-
кий досвід педагогічної роботи, але й ті, хто щойно 
вийшов із середовища стажистів, оскільки є потреба 
у нових генераторах ідей, яких, як відомо, найкраще 
шукати у молодіжному середовищі [15, c. 45]. Досвід 
залучення аспірантів старших курсів та нещодавніх 
випускників освітньо-наукових програм до настав-
ництва над молодшими колегами широко висвітлю-
ється у зарубіжних публікаціях [2; 4; 5].

Так, наприклад, автори роботи [4] описують сис-
тему підтримки аспірантів у Джорджтаунському 
університеті (США), яка починає функціонувати ще 
на стадії їхнього вступу на програму. Майбутні аспі-
ранти контактують з рівноправними наставниками 
(стюартами (англ. Steward)), які можуть відповісти 
на будь-яке питання стосовно переїзду до Вашинг-
тона, умов навчання, проживання тощо. Підтримка 
однолітків є дуже корисною для майбутніх докто-
рів філософії, особливо на початку кар’єри, тому 
вони із задоволенням утворюють такі неформальні 
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стосунки з більш просунутими аспірантами-стар-
шокурсниками, щоб мати уявлення про всі плюси 
і мінуси свого навчання. Це може бути як особисте 
спілкування, так і колективні зустрічі. До того ж у 
аспірантів-початківців під час комунікації зі своїми 
однолітками не виникає того психологічного бар’єру, 
який зазвичай має місце між особами різного віку і 
рівня кваліфікації.

Часто таке співробітництво стає імпульсом для 
більш глибоких професійних контактів, оскільки у 
процесі спілкування відбувається обмін думками, 
висуваються нові ідеї, формуються спільні творчі 
команди, що, зрештою, приводить до появи спіль-
них публікацій та/або розробки колективних проєктів 
і грантів. Отже, така колаборація (англ. Collaboration) 
має професійні та особисті переваги як для настав-
ників, так і для їхніх підопічних, оскільки в рамках 
цієї менторської взаємодії (англ. Mentorship) підви-
щується ефективність дослідницько-інноваційної 
діяльності всіх учасників процесу, формується від-
чуття повноправної приналежності до професійного 
співтовариства, а також розвиваються комунікативні, 
організаційні, управлінські, лідерські якості молодих 
дослідників. Завдання університету тут полягає у 
тому, щоб створити сприятливі умови для ефек-
тивної комунікації аспірантів усіх років навчання 
та молодих кандидатів наук (докторів філософії) 
у межах окремих спеціальностей, факультетів, 
закладу загалом. Цьому активно сприяє спільна 
кафедральна дослідницька діяльність, робота у 
наукових проблемних групах, заходи, що організову-
ються Науковим товариством студентів, аспірантів, 
докторантів та Радою молодих учених університету, 
круглі столи, конкурси, конференції тощо.

Висновки. Таким чином, однією з важливих 
умов забезпечення ефективної дослідницько-інно-
ваційної підготовки докторів філософії є запрова-
дження інституту менторингу як форми дослідниць-
кого консультування і підтримки аспірантів як з боку 
досвідчених науково-педагогічних працівників, які 
виступають взірцем професіоналізму для майбут-
ніх науковців, так і з боку успішних аспірантів-одно-
літків старших курсів, що приводить до продуктив-
ної творчої співпраці майбутніх докторів філософії, 
забезпечує їх скорішу ідентифікацію з професійним 
середовищем, сприяє розвитку професійних та осо-
бистісних якостей молодих дослідників.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
SPECIAL TEACHING OF SECOND FOREIGN LANGUAGE 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

У статті здійснено аналіз особливостей 
викладання другої іноземної мови у вищих 
навчальних закладах. Розглядаються деякі 
особливості та напрями викладання дру-
гої іноземної мови. Вивчення іноземної мови 
є досить актуальною темою сьогодення. 
Вивчення другої іноземної мови є не менш 
актуальним питанням, але ставлення сту-
дентів до вивчення другої іноземної мови 
досить різне. Варто розуміти, що швидкі 
інформаційні та технологічні перетворення 
у суспільстві, а також зростання міжнарод-
них відносин між Україною та світом вима-
гають від сучасних фахівців знання двох і 
більше іноземних мов, що сприяє підвищенню 
культурного рівня особистості, її постій-
ного розвитку та загальної освіченості. 
Мовна освіта поступово модернізується 
шляхом впровадження модульно-рейтинго-
вої системи навчання іноземних мов, міждис-
циплінарної інтеграції, демократизації та 
економізації. Постійна еволюція суспільного 
замовлення зумовлює необхідність подаль-
шого дослідження теоретичних основ різних 
підходів та специфіки їх реалізації у процесі 
навчання. Використання технічних засобів 
навчання є невід’ємним елементом оволо-
діння іноземними мовами на всіх рівнях усіх 
типів освіти. Аудіо-, відео– та інтерактивні 
матеріали дають можливість познайоми-
тися з оригінальними зразками іншомовного 
мовлення і соціокультурних реалій. Головною 
особливістю викладання другої іноземної 
мови у вузі є те, що в такому разі йдеться 
не стільки про «мову спеціальності», скільки 
про «мову професійної комунікації». Проблема 
пошуку сучасних ефективних підходів до осо-
бливостей викладання другої іноземної мови є 
актуальною. Особливості викладання інозем-
них мов у вищих навчальних закладах сприя-
тимуть якісному підвищенню вивчення другої 
іноземної мови. Викладачі мають іти в ногу 
з часом, не забувати постійно використо-
вувати різні підходи, які покращать та вдо-
сконалять процес викладання іноземних мов, 
зроблять його максимально наближеним до 
реальних умов. Сподіваємося, що другій іно-
земній мові не лише приділятиметься більше 
уваги, а і збільшиться кількість годин для 
кращого оволодіння та засвоєння мови.
Ключові слова: особливості викладання, 
друга іноземна мова, професійна діяльність, 
міжнародна комунікація, мотивація.

The article deals with special peculiarities of 
teaching the second foreign language in higher 
educational institutions. Some features and 
directions of teaching the second foreign lan-
guage are discussed. Learning a foreign lan-
guage is a very relevant topic today. Learning 
a second foreign language is not less relevant, 
but the attitude of students to studying the 
second foreign language is quite different. It is 
worth to understand that rapid information and 
technological transformations in society, as well 
as the growth of international relations between 
Ukraine and the world, require modern special-
ists to know two or more foreign languages, 
which contributes to raising the cultural level of 
the individual, its continuous development and 
general education. Language education is grad-
ually being modernized through the introduction 
of modular rating system of teaching foreign 
languages, interdisciplinary integration, democ-
ratization and economization. The constant 
evolution of a public order necessitates further 
study of the theoretical foundations of different 
approaches and the specifics of their imple-
mentation in the process of learning. The use of 
technical equipment for teaching is an integral 
element of mastering foreign languages at all 
levels of all types of education. Audio, video and 
interactive materials provide an opportunity to 
get acquainted with original samples of foreign 
language and socio-cultural realities. The main 
feature of teaching a second foreign language in 
a university is that in this case it is not so much 
about the “language of a specialty” as about the 
“language of professional communication”. The 
problem of finding modern effective approaches 
to the peculiarities of teaching a second foreign 
language is relevant. The peculiarities of teach-
ing foreign languages in higher education insti-
tutions will contribute to a qualitative increase in 
the study of a second foreign language. Teach-
ers should keep pace with the time, do not for-
get to constantly use different approaches that 
will improve the teaching of foreign languages, 
make it as close as possible to real conditions. 
I hope that the second foreign language will be 
given not only more attention, but also hourly 
policy will increase for better mastery and mas-
tery of the language.
Key words: peculiarities of teaching, second 
foreign language, professional activity, interna-
tional communication, motivation.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Вивчення іноземної мови є досить актуальною 
темою сьогодення. Вивчення другої іноземної мови 
є не менш актуальним питанням, але ставлення 
студентів до вивчення другої іноземної мови досить 
різне. Варто розуміти, що швидкі інформаційні та 
технологічні перетворення у суспільстві, а також 
зростання міжнародних відносин між Україною та 
світом вимагають від сучасних фахівців знання двох 
і більше іноземних мов, що сприяє підвищенню куль-
турного рівня особистості, її постійного розвитку та 

загальної освіченості. Саме про це йдеться у Загаль-
ноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти 
[2, с. 35]. Таким чином, володіння двома та більше 
іноземними мовами розвиває здатність особистості 
до міжкультурної комунікації, сприяє конкурентоз-
датності та мобільності фахівців, їх затребуваності 
в нашій країні та за її межами. Збільшення значення 
володіння іноземними мовами у всіх сферах профе-
сійної діяльності людини ставить перед системою 
сучасної мовної освіти нові виклики. Викладачі вишів 
мають підготувати випускників належним чином, які 
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б могли вільно використовувати другу іноземну мову 
не лише у повсякденному житті, але і у своїй профе-
сійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема пошуку сучасних ефективних підходів до осо-
бливостей викладання другої іноземної мови є акту-
альною і відображена у працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених [1; 3; 4].

Особливості навчання другої іноземної мови 
у вищих навчальних закладах досліджувалися в 
роботах А.О. Анісімової, М.В. Баришнікова, І.Л. Бім, 
Г.В. Давиденко, Б.А. Лапідуса, Б.М. Маруневич, 
В.В. Сафонової, Н.С. Форкун, С.П. Шатілова. 

Як зазначалося вище, проблема особливостей 
викладання другої іноземної мови є досить актуаль-
ною натепер, а правильний підхід до викладання 
сприятиме людському прогресу у різних сферах 
діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на низку вищезазначе-
них наукових досліджень, науково-педагогічних та 
методичних напрацювань, особливості викладання 
другої іноземної мови потребують додаткового 
дослідження, ґрунтовного аналізу та системного 
засвоєння.

Мета статті. Мета статті полягає у проведенні 
аналізу особливостей підходу до викладання другої 
іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучас-
ного суспільства в умовах високої якості навчання 
потребує збільшення кількості знань та вмінь у випус-
кників вищих навчальних закладів. Вивчення іно-
земних мов давно вже стало невід’ємною частиною 
навчальної програми будь-якого вищого навчального 
закладу. На сучасному етапі розвитку науки в Укра-
їні можна, напевно, сказати, що часи, коли достат-
нім доказом опанування мови було вміння пере-
кладати з іноземної мови та навпаки адаптованих, 
неавтентичних текстів, уже минули. Нині відбува-
ється реформування навчального процесу у вишах 
України відповідно до загальноєвропейських вимог 
до якості освіти: інформатизація-глобалізація освіт-
нього простору, інтеграція процесів у сучасній освіті, 
налагодження українськими вищими навчальними 
закладами співпраці з європейськими та східними 
навчальними закладами у сфері навчальної та нау-
кової діяльності, проведення міжнародних обмінів, 
можливість здобуття другої вищої освіти, навчання 
за магістерськими програмами за кордоном тощо. 
За таких умов мають змінюватися й освітні технології 
викладання іноземних мов, а саме другої іноземної 
мови. Сама мовна освіта теж поступово модернізу-
ється шляхом впровадження модульно-рейтингової 
системи навчання іноземних мов, міждисциплінар-
ної інтеграції, демократизації та економізації. 

Білінгвальне навчання сприяє розширенню загаль-
ноосвітнього світосприйняття студентів завдяки порів-
няльному аналізу іншомовних культур, формуванню 

у них толерантного ставлення до альтернативних 
поглядів, пов’язаних із національною специфікою різ-
них народів, стимулює необхідність подальшої само-
освіти та саморозвитку, що є необхідною умовою про-
фесійної діяльності у сучасному світі.

Головною особливістю викладання другої іно-
земної мови у вузі є те, що в такому разі йдеться не 
стільки про «мову спеціальності», скільки про «мову 
професійної комунікації». Цей термін позначає 
навчання іноземної мови, сконцентроване на розви-
тку комунікативної компетенції в ситуаціях профе-
сійного спілкування. Крім того, виникають питання 
і щодо рівня оволодіння іноземною мовою, адже 
побутує думка про те, що навчання професійно орі-
єнтованої іноземної мови доречно починати за наяв-
ності певного початкового рівня загальної мовної 
підготовки.

Крім розвитку компенсаторних умінь, необхідно 
користуватися перевагою взаємодії рідної та інозем-
ної мов, яка проявляється за умов полілінгвального 
навчання. Володіючи досвідом вивчення першої 
іноземної мови, студенти схильні порівнювати гра-
матичні і лексичні особливості мов, знаходити роз-
біжності та аналогії і робити власні узагальнення на 
основі спостережень. У цьому разі завдання викла-
дача полягає в заохоченні і розвитку навичок пози-
тивного переносу, в підборі такого навчального мате-
ріалу, який давав би можливість зіставляти мови.

Саме тому в НАДПСУ викладання другої іно-
земної мови передбачає, що студенти вже мають 
певний рівень володіння першою (англійською), 
яку вони вивчали у школі та з репетиторами. Слід 
зазначити, що цей фактор сприяє та полегшує про-
цес навчання другої іноземної мови. Позитивними 
факторами є те, що, знаючи одну мову, можна про-
вести паралель, що сприятиме швидшому засво-
єнню, наприклад, граматичного матеріалу, а також 
бажанню та готовності до пізнання нового.

Професійно орієнтовану технологію навчання 
в системі вищої освіти розглядають як систему 
дидактичних, психологічних та загальнопедагогічних 
процедур взаємодії викладача і студентів, врахо-
вуючи їхні здібності та побажання. Така технологія 
спрямована на реалізацію форм, методів і засобів 
навчання, адекватних освітніх цілей і професійно 
значущих якостей фахівця. 

За таких умов мають змінюватися й освітні тех-
нології викладання іноземних мов. Сама мовна 
освіта теж поступово модернізується шляхом впро-
вадження модульно-рейтингової системи навчання 
іноземних мов, міждисциплінарної інтеграції, демо-
кратизації та економізації. Постійна еволюція сус-
пільного замовлення зумовлює необхідність подаль-
шого дослідження теоретичних основ різних підходів 
та специфіки їх реалізації у процесі навчання. Отже, 
на сучасному етапі виділяють такі головні особли-
вості викладання іноземних мов у вищих навчальних 
закладах:
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а) інформаційний підхід, характерною рисою 
якого є точність і конкретність теоретичних знань; 

б) підхід-інновація забезпечує позитивну мотива-
цію здобуття знань з усіх предметів, активне функці-
онування інтелектуальних і вольових сфер, формує 
стійкий інтерес до предмета, сприяє розвитку твор-
чої особистості; 

в) біхевіористичний підхід визначає сформова-
ність реакцій на іншомовні стимули через знання 
традицій та цінностей іншої країни, вміння валідно 
відображати свої знання у процесі комунікації; 

г) когнітивний підхід передбачає використання 
знань людини та об’єктів навколишнього серед-
овища для ефективнішого навчання; 

ґ) прагматичний підхід враховує той факт, що в 
реальній комунікації висловлювання існує тільки у 
прагматичному контексті; 

д) індивідуальний підхід передбачає добір пев-
них індивідуальних завдань, навичок і вмінь; 

е) комунікативний підхід поєднує свідомі та під-
свідомі компоненти у процесі навчання іноземної 
мови, тобто засвоєння правил оперування іншомов-
ними моделями відбувається одночасно з оволодін-
ням їхньою комунікативно-мовленнєвою функцією;

є) свідомо-пізнавальний підхід спрямовує діяль-
ність студента насамперед на засвоєння правил 
використання лексико-граматичних моделей, на 
основі яких відбувається свідоме конструювання 
висловлювань; 

ж) тематичний підхід полягає в уніфікації тем, 
наданні їм творчого характеру; 

з) підхід-діяльність передбачає вивчення при-
роди значення з позицій функціонування, наголошує 
на аналізі прагматичних і семантичних аспектів, роз-
ширює уявлення студентів про зв’язок між номіна-
тивною природою і функціональним значенням; 

к) інтуїтивно-свідомий підхід враховує моделі в 
інтенсивному режимі з подальшим усвідомленням 
їхнього значення та правил оперування ними.

Отже, можна дійти висновку, що якісна підготовка 
студента неможлива без використання наявних 
сучасних освітніх технологій, таких як: професійно 
орієнтоване навчання іноземної мови, використання 
проектної роботи, застосування мультимедійних 
технологій, робота з навчальними комп’ютерними 
програмами, дистанційні технології в навчанні іно-
земних мов, створення презентацій у PowerPoint, 
використання інтернет-ресурсу, навчання інозем-
ної мови на форумах, у блогах, платформах, через 
електронну пошту тощо. 

Зазначимо, що на цьому етапі розвитку методич-
ної науки основними методами навчання іноземних 
мов вважають комунікативний та конструктивістський 
методи. Паралельно розрізняють традиційні (метод 
повної фізичної реакції (Total Physical Response), 
сугестивний метод, драматичний метод, мовчазний 
метод, груповий метод, метод активізації резервних 
можливостей особистості та колективу) та альтерна-

тивні (навчання з комп’ютерною підтримкою (CALL), 
метод сценарію (Storyline Method), метод симуля-
цій, каруселі, навчання за станціями, метод групо-
вих пазлів, метод рольової гри, кейс-метод) методи 
навчання. Аналізуючи сучасні підходи до викла-
дання іноземних мов у вищих навчальних закладах, 
зазначимо, що цікавим є метод сценарію (Storyline 
Method), оскільки, отримуючи «натяки» від викла-
дача через ключові питання, студенти самі створю-
ють перебіг тематичного спілкування з різних сфер 
послуг. Мовлення студентів набуває креативізму, 
що тяжіє до індивідуалізації, планування, підбору 
гіпотез, висловлювання емоцій, систематизації та 
реалізації задуманого. Спроєктований акт комуніка-
ції містить елементи рольової гри та чітку послідов-
ність епізодів, які змінюють один одного. Важливим 
є впровадження в навчальний процес проєктного 
навчання із залученням усіх його обов’язкових 
структурних елементів, до яких належатимуть: 
мета проєкту – результат (стаття, реферат, допо-
відь, відеоматеріали тощо); предмет інформацій-
ного пошуку – поетапність пошуку з визначенням 
результатів – аналітична робота над зібраними фак-
тами – висновки –корекція, у разі потреби подаль-
ший пошук інформації – аналіз нових даних –висно-
вки – оформлення результатів. І викладачеві разом 
зі студентами є з чого вибирати, а саме: 

– дослідницькі проєкти, які потребують чітко про-
думаної структури, визначеної мети, актуальності 
проєкту для всіх учасників, соціальної значущості, 
продуманих методів роботи;

– творчі проєкти, які зазвичай не мають чітко про-
думаної структури, вона розвивається, підпорядко-
вуючись інтересам учасників проєкту. Оформлені 
результати можуть бути у вигляді збірника, сцена-
рію, програми свята тощо; 

– ігрові проєкти, структура яких залишається від-
критою до їх закінчення: учасники беруть на себе 
певні ролі; 

– інформаційні проєкти, спрямовані на збір 
інформації, її аналіз та узагальнення фактів, потре-
бують чіткої структури, можливостей систематичної 
корекції під час проєктної діяльності; 

– практично орієнтовані, які відзначаються чітко 
визначеним із самого початку результатом діяльності 
учасників проєкту, зорієнтовані на соціальні інтер-
еси самих учасників (газета, документ, відеофільм, 
спектакль, програма дій, проєкт закону, довідковий 
матеріал тощо).

З метою підвищення мотиваційної бази студентів 
у процесі викладання іноземних мов бажано викорис-
товувати (відповідно до програми) різні за змістом 
проєкти. Це можуть бути літературно-творчі, при-
родничо-наукові; екологічні; суто мовні (лінгвістичні); 
культурологічні з історико-географічними, етногра-
фічними, політичними, мистецтвознавчими, еконо-
мічними елементами; спортивні; географічні; музичні 
тощо. У дидактичному плані викладач має виділити 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

135

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

насамперед наявність значущої в дослідницькому 
плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, 
дослідницького пошуку; практичну, теоретичну, піз-
навальну значущість передбачуваних результатів; 
самостійну діяльність студентів (групова, парна чи 
індивідуальна); визначення кінцевих цілей спіль-
них чи індивідуальних проєктів; визначення базових 
знань з різних галузей, необхідних для роботи над 
проєктом; структурування змістовної частини проєкту 
із зазначенням поетапних результатів; використання 
дослідницьких методів; результативність виконаних 
проєктів, тобто оформлених у визначений спосіб 
(презентація, щоденник мандрівника тощо).

Окремо хотілося б зупинитися на питанні вико-
ристання технічних засобів навчання як невід’ємного 
елемента оволодіння іноземними мовами на всіх 
рівнях усіх типів освіти. Аудіо-, відео– та інтерак-
тивні матеріали дають можливість познайомитися 
з оригінальними зразками іншомовного мовлення 
і соціокультурних реалій. На кафедрах інозем-
них мов НАДПСУ використовуються нині сучасні 
і багатофункціональні ТЗН, одним із них є інтерак-
тивна дошка SMARTboard. Використання системи 
SMARTboard є доцільним за умов навчання другої 
іноземної мови у немовному вузі, що характеризу-
ється: звуженими часовими рамками і, відповідно, 
інтенсивністю навчання; глибиною змісту і зроста-
ючим обсягом матеріалу, враховуючи спеціальний 
(військовий) і вузькоспеціальний (правоохоронний) 
аспекти, що вимагає великої кількості і різнома-
нітності спеціальних і вузькоспеціальних текстів і 
по можливості – аудіовідеозаписів. За допомогою 
SMARTboard можна забезпечити реалізацію задач 
як із загальнолінгвістичного, так і вузькоспеціаль-
ного аспектів, оскільки вона дає змогу: підготувати 
і використовувати аудіо-, відео-, інтернет– та елек-
тронні текстові матеріали як для окремих етапів 
заняття, так і для цілого заняття або навіть серії 
занять; у будь-який момент повернутися до повто-
рення вивченого матеріалу; надати студентам (кур-
сантам) усі необхідні матеріали загальнолінгвіс-
тичної і спеціальної спрямованості, роздрукування 
яких потребувало б часу і засобів; супроводжувати 
роботу з CD/DVD готовим або імпровізованим фай-
лом з граматичним або лексичним коментарем; збе-
регти продемонстровані матеріали на сервер, звідки 
курсанти можуть самостійно роздрукувати або пере-
глянути необхідні файли. Управління дошкою відбу-
вається за допомогою віртуальної панелі управління 
і головного меню, викладач при цьому виступає 
безпосередньо перед аудиторією і не мусить, як у 
разі використання ноутбука, розподіляти свою увагу 
між аудиторією, екраном і ноутбуком. Основними 
перевагами використання системи SMARTboard є:  
а) педагогічні: інтенсифікація навчання (розшире-
ний доступ до інформації і можливість роботи з нею, 
оптимізація викладення матеріалу), модернізація 
навчання (перехід на навчання з опорою на елек-

тронні носії інформації); б) психологічні: розвиток 
інтересу і мотивації, наочність, загальне стимулю-
вання пізнавальних здібностей за рахунок збіль-
шення швидкості потоку інформації; в) методичні 
(загальний банк дидактичних матеріалів); г) технічні 
(порівняно з іншими ТЗН): багатофункціональність, 
сенсорне управління (економія часу, простота вико-
ристання); запис, виділення і редагування в реаль-
ному режимі, як на звичайній дошці; ґ) економічні 
(економія часу і витрат на роздрукування навчаль-
них матеріалів). Таким чином, універсальна система 
SMARTboard уможливлює розробку і візуалізацію 
текстів і вправ у різних режимах, демонстрацію та 
аналіз аудіо– і відеокомпонентів занять, а також 
об’єктів, діаграм, схем загальнолінгвістичної і спе-
ціальної спрямованості, фронтальну і рукописну 
роботу з ними в реальному часі, підключення до 
Інтернету для показу і пошуку інформаційних ресур-
сів з метою навчання різних видів читання, письма, 
аудіювання і говоріння відповідно до психологічних і 
педагогічних основ навчання іноземних мов. Функці-
ональний набір системи SMARTboard дає змогу зна-
чно інтенсифікувати педагогічний процес, економити 
час на етапах введення, повторення, закріплення, 
контролю засвоєння навчального матеріалу і забез-
печує студентів усіма необхідними для повноцінної 
самостійної роботи інформаційними ресурсами в 
умовах навчання другої іноземної мови у вищому 
навчальному закладі.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, слід 
зазначити, що особливості викладання іноземних 
мов у вищих навчальних закладах сприятимуть 
якісному підвищенню вивчення другої іноземної 
мови. Варто зазначити, що викладачі мають іти в 
ногу з часом, не забувати постійно використовувати 
вищезгадані підходи, які покращать та вдосконалять 
процес викладання іноземних мов, зроблять його 
максимально наближеним до реальних умов.

Сподіваємося, що другій іноземній мові не лише 
приділятиметься більше уваги, а і збільшиться кіль-
кість годин для кращого оволодіння та засвоєння 
мови.
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ESSENTIAL CHARACTERISTICS 
OF FUTURE OFFICERS’ COMPETITIVENESS

Стаття присвячена одній з актуальних 
науково-педагогічних проблем – аналізу 
сутнісної характеристики конкуренто-
спроможності майбутніх офіцерів. Зокрема, 
розкривається сутність таких понять, 
як «конкуренція» та «конкурентоспро-
можність». Встановлено, що конкуренція 
є двигуном економічного прогресу, меха-
нізмом саморегуляції ринкової економіки, 
процесом, за допомогою якого люди отри-
мують та передають знання. Головна осо-
бливість конкуренції полягає у тому, що 
саме завдяки їй відбувається суперництво, 
змагання у будь-якій сфері між окремими 
суб’єктами, зацікавленими у досягненні 
однакових цілей. Основна увага зосеред-
жена на представленні наукових підходів 
до визначення конкурентоспроможності, 
яку переважно розглядають як комплекс 
характеристик, переваг, якостей, здат-
ностей, що задовольняють одночасно 
потреби суспільства, підприємства та 
особистості. У нашому розумінні конку-
рентоспроможність майбутніх офіцерів 
є комплексною інтегративною характе-
ристикою, що передбачає сукупність осо-
бистісно-професійних, ділових, моральних 
якостей та характеристик, що відобра-
жають гармонійність розвитку та забез-
печують «здорову» конкуренцію. На основі 
аналізу соціально-психологічних досліджень 
представлено характеристики конкурен-
тоспроможної особистості, серед яких 
провідними є творчі нахили та здібності, 
цілеспрямованість та рішучість, зважений 
ризик та потреба у незалежності, розви-
ток. Зроблено спробу згрупувати характе-
ристики конкурентоспроможних майбутніх 
офіцерів, зосередивши увагу на соціаль-
них  та моральних, інтелектуальних та 
ділових, комунікативних та організатор-
ських якостях у професійних характе-
ристиках. Встановлено, що конкуренто-
спроможність є показником успішності та 
якісною характеристикою особистості, 
що передбачає соціальний (професійна соці-

алізація) та психологічний (професійний 
розвиток) аспекти. 
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність, майбутні офіцери, сутнісна 
характеристика.

The article is devoted to one of the most important 
scientific and pedagogical problems – analysis of 
the essential characteristics of the future officers’ 
competitiveness. In particular, it is exposed the 
essence of such concepts as competition, com-
petitiveness. It is established, that competition is 
the engine of economic progress, the mechanism 
of self-regulation of a market economy. People 
receive and convey knowledge with this process. 
The main feature of the competition lies in the fact 
that it evokes competition in any sphere between 
individual actors interested in achieving the same 
goals. The main focus is based on the presentation 
of scientific approaches to the definition of competi-
tiveness. That is mainly considered as a complex 
of characteristics, benefits, qualities, abilities that 
simultaneously meet the needs of society, enter-
prise and personality. In our understanding, the 
competitiveness of future officers is a complex inte-
grative characteristic that includes a combination of 
personality-professional, business and moral quali-
ties and characteristics that reflect the harmony of 
development and provide “healthy” competition. 
There is the basis of socio-psychological research, 
the presented the analysis on characteristics of a 
competitive personality. Among those characteris-
tics there are creative tendencies and abilities, the 
purposefulness and determination, the weighted 
risk, the need for independence, and development. 
An attempt is made to complex the characteristics 
of competitive future officers, focusing on social and 
moral, intellectual and business, communicative 
and organizational qualities and professional char-
acteristics. It has been established, that competi-
tiveness is an indicator of the success and qualita-
tive characteristics of the individual, which involves 
social (professional socialization) and psychological 
(professional development) aspects.
Key words: competition, competitiveness, future 
officers, essential characteristic.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Для сучасної української держави характерний 
високий рівень інтеграційних процесів, у тому 
числі й у сфері вищої освіти та професійної під-
готовки майбутніх офіцерів. Суспільство висуває 
високі вимоги до професіоналів, що мають бути 
зосереджені на інтелектуально-професійному 
розвитку, творчій реалізації власних сил, форму-
ванні лідерської позиції, розвитку комплексу осо-
бистісно-професійних компетенцій, а також таких 
рис, як універсальність та професійна мобільність. 
Зазначені характеристики визначають потенціал 
майбутніх офіцерів щодо вирішення складних 
професійних завдань. У комплексі вони форму-
ють конкурентоспроможність. Під час навчання у 
військових закладах вищої освіти курсанти опа-

новують вміння приймати відповідальні рішення 
у екстрених ситуаціях, швидко та правильно орі-
єнтуватись у складних ситуаціях службово-про-
фесійної діяльності, вести за собою людей, фор-
мувати колектив однодумців. Усе це потребує 
належного рівня сформованості конкурентоспро-
можності, що передбачає позитивне сприйняття 
професії як сенсу буття та сфери реалізації.

Актуальність проблеми підвищення якості під-
готовки майбутніх офіцерів у сучасних складних 
соціально-політичних умовах визначається низ-
кою чинників. По-перше, від якості їхньої підго-
товки залежить рівень обороноздатності держави, 
бойової готовності та боєздатності Збройних сил 
України. По-друге, якість освіти визначає розви-
ток військової науки й техніки, озброєння та засто-
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сування. По-третє, якість підготовки офіцерських 
кадрів сприяє формуванню важливості й пре-
стижності військової служби. По-четверте, якість 
військової освіти сприяє формуванню військової 
еліти, загальної культури військового середовища 
та визначає їх позитивний вплив на суспільство 
та статус військовослужбовців у суспільстві. 
По-п’яте, якість здобутих військовими фахівцями 
у військових закладах вищої освіти знань, умінь, 
навичок визначає їхню спроможність з високим 
ступенем ефективності виконання завдань, що 
постають перед ними у миротворчих операціях, 
дієво сприяє утвердженню авторитету нашої дер-
жави та її Збройних сил на міжнародній арені [9]. 
Важливим щодо нашого дослідження є виокрем-
лення ще одного чинника. Йдеться про якість 
підготовки фахівців у військових закладах вищої 
освіти, що набуває все більшого значення у забез-
печенні конкурентоспроможності військової освіти 
нашої держави серед інших країн, де готують вій-
ськових професіоналів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Відзначимо, що загальні підходи професійної 
підготовки майбутніх офіцерів представлено у 
роботах О. Бойко, А. Вітченко, О. Войцехівського, 
В. Дзюби, О. Євсюкова, В. Зеленого, Ю. Лісні-
ченко, О. Маслій, І. Хорєва, В. Яковенко та інших. 
Теоретичні та практичні аспекти конкурентоспро-
можності персоналу широко висвітлено у працях 
В. Близнюк, Д. Богині, Т. Бучинської, А. Ваврик, 
І. Гаврилюк, Л. Карамушки, Л. Майстер, М. Семи-
кіної, О. Філь та інших.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Аналіз літератури свідчить, що більшість 
наукових праць присвячується дослідженню конку-
рентоспроможності організацій, продукції, значно 
менша частка публікацій – проблемі конкуренто-
спроможності персоналу. Окрім цього, розв’язання 
цієї проблеми гальмується застарілими підходами 
до кадрової роботи з військовослужбовцями; неа-
даптованістю методичного інструментарію щодо 
оцінювання конкурентоспроможності військовос-
лужбовців. Більш детального розгляду потребують 
підходи до теоретико-методичного обґрунтування 
конкурентоспроможності майбутніх офіцерів та 
його змістових характеристик.

Мета статті полягає у розкритті сутності тер-
міна «конкурентоспроможність» та виокремлення 
головних характеристик конкурентоспроможності 
майбутніх офіцерів.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з тим, 
що «конкурентоспроможність» є ключовим понят-
тям нашого науково-педагогічного дослідження, 
виникає необхідність у тлумаченні понять «кон-
куренція» та «конкурентоспроможність». Термін 
«конкуренція» має походження від латинського 
“concurrere”, що означає «рухатися в одному 
напрямку» [2]. Якщо розглядати конкурентоспро-

можність людини в організації, йдеться про її здат-
ність зосереджуватися на спільних цілях та під-
тримувати сталий темп у процесі їх досягнення. 
Конкуренція є економічним процесом взаємодії, 
взаємозв’язку і боротьби між підприємствами для 
забезпечення кращих можливостей збуту своєї 
продукції, задоволення різноманітних потреб 
покупців і одержання найбільшого прибутку [1]. 
Конкуренцію як рушійну силу розвитку суспільства 
Л. Карамушка, О. Філь [11] розуміють як процес, 
за допомогою якого люди отримують та переда-
ють знання, як суперництво нового, інноваційного 
зі старим та традиційним. Отже, ефективна кон-
куренція – це конкуренція нового типу, що побудо-
вана на новаторстві, а тому позитивне ставлення 
до конкуренції сприяє формуванню потреби ста-
вати або залишатися конкурентоздатною особис-
тістю.

Нам імпонує трактування конкуренції, яке 
представив Нобелівський лауреат з економіки у 
1974 році, австрійський учений Ф. Хайєк, який наго-
лошував, що конкуренція – це процес, за допомо-
гою якого люди отримують і передають знання [21]. 
Погоджуємося із вітчизняними дослідниками [14] в 
тому, що, хоча нині й немає загальноприйнятого 
визначення поняття «конкуренція», всі одностайно 
визначають, що конкуренція є однією з найяскраві-
ших відмінних рис бізнесу, двигуном економічного 
прогресу, механізмом саморегуляції ринкової еко-
номіки. У контексті нашого дослідження ми роз-
глядатимемо конкуренцію з позиції підходу, харак-
терного для маркетингової теорії, згідно з якою 
конкуренцію визначають як змагальність, суперни-
цтво у будь-якій сфері між окремими суб’єктами, 
зацікавленими в досягненні однакових цілей. Слід 
зазначити, що конкурентоспроможність є однією з 
базових категорій, що широко використовуються 
в категоріальному апараті економічних та управ-
лінських наук. У перекладі з латинської означає 
суперництво, боротьбу за досягнення найкращих 
результатів [12, с. 28]. На переконання Г. Скудар, 
«конкурентоспроможність – це багатостороння 
економічна категорія, яка може розглядатися на 
рівні товару, товаровиробника, галузі, країни. Кон-
курентоспроможність зумовлена економічними, 
соціальними та політичними факторами позиції 
країни або товаровиробника на внутрішньому та 
зовнішньому ринках» [18, с. 31].

З метою визначення поняття «конкурентоспро-
можність персоналу» представимо аналіз наявних 
підходів до цієї проблеми (табл. 1).

Аналізуючи всю багатогранність категорії «кон-
курентоспроможність персоналу», варто звернути 
увагу на точку зору М. Семикіної [17, с. 100], яка 
представляє конкурентоспроможність з таких 
позицій: 

– як здатність працівника в умовах ринко-
вої кон’юнктури відповідати попиту роботодавця, 
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критеріям та мінливим вимогам ринку праці порів-
няно з характеристиками інших осіб, які шукають 
роботу; 

– як сукупність якісних і вартісних характерис-
тик робочої сили, що характеризуються попитом 
на ринку праці; 

– як співвідношення корисного ефекту від спо-
живання трудових послуг робочої сили та їх ціни, 
адекватної загальній сумі витрат на підготовку, 
використання, відтворення та розвиток робочої 
сили. 

Представлений підхід до визначення катего-
рії «конкурентоспроможність» характеризує її не 
просто як сукупність кількісних та якісних характе-
ристик, що здатні забезпечити ефективну роботу 
підприємства, але й враховує саму ефективність 
залучення та використання персоналу організації.

Оскільки нині немає універсального визначення 
поняття «конкурентоспроможність», спробуємо 
представити основні характеристики зазначеного 
феномена. По-перше, виникає необхідність дослі-
джувати та формувати конкурентоспроможність 
стосовно кожної окремої людини – фахівця з ура-
хуванням специфіки його професійної діяльності. 
По-друге, доволі значущою є характеристика 
конкурентоспроможності відображати міру від-
повідності індивідуальних професійних якостей 
працівника потребам роботодавців у необхідній 
функціональній якості праці. Згідно з цим критерієм 
і здійснюється відбір претендентів щодо заповне-
ння вакансій. По-третє, конкурентоспроможність 
окремих працівників прямо пропорційно впли-
ває на загальну конкурентоспроможність персо-
налу організації/фірми. По-четверте, невід’ємним 
складником конкурентоспроможності персоналу 
на ринку є маркетинговий складник, представле-

ний задоволеністю споживачів/клієнтів, позитив-
ним іміджем підприємства.

Ми переконані, що сучасне соціально-еконо-
мічне середовище вимагає від особи безперервного 
навчання, новаторства і творчості у праці, вміння 
швидко опановувати новітні технології. Відповідно, 
сучасні умови вимагають від конкурентоспромож-
ного фахівця, крім наведених вище характеристик, 
універсальності, гнучкості до змін, професійного 
розвитку, самовдосконалення. Проведений аналіз 
дає змогу сформувати таке визначення конкурен-
тоспроможності майбутніх офіцерів: це комплексна 
інтегративна характеристика, що передбачає сукуп-
ність особистісно-професійних, ділових, мораль-
них якостей та характеристик, що відображають 
гармонійність розвитку і забезпечують «здорову» 
конкуренцію. Слід ураховувати факт, що «на конку-
рентоспроможність персоналу впливають не лише 
психофізіологічні, соціальні та моральні особливості 
працівників, але й належний ступінь задоволеності 
працівника своєю працею» [4, с. 75]. 

Основними характеристиками конкурентоспро-
можної особистості дослідники називають схиль-
ність до творчості (творчі здібності та нахили); 
цілеспрямованість та рішучість; вміння йти до 
розуміння (зважений ризик); потребу в незалеж-
ності (автономії); потребу в досягненнях (подаль-
шому розвитку) [5; 8]. 

По-іншому виокремлює характеристики кон-
курентоспроможності В. Погрібна, зосереджуючи 
увагу на постійній готовності до праці, невдоволе-
ності собою, прагненні до подальшого самовдос-
коналення, особливій енергетичній одержимості 
в оволодінні черговим акме, надзвичайній зосе-
редженості на справі. Конкурентоспроможного 
фахівця вирізняють підвищені вимоги до себе і 

Таблиця 1
Визначення конкурентоспроможності з різних наукових підходів

Автор Змістове наповнення поняття «конкурентоспроможність» 

Д. Богиня [3]
Конкурентоспроможність – це сукупність якісних і вартісних характеристик специфічного 
товару «робоча сила», що забезпечує задоволення потреб роботодавців у працівниках 
певної кваліфікації і характеризує споживчі властивості робочої сили до ефективної праці 

О. Грішнова [6]
Конкурентоспроможність – це відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість 
перемагати в конкуренції на ринку праці, тобто повніше порівняно з іншими кандидатами 
задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, особистих рис 

О. Грошелева, 
О. Рябцева [7]

Конкурентоспроможність являє собою здатність робочої сили реалізувати сукупність 
особистих, професійних та ділових якостей та задовольнити вимоги роботодавців 

М. Казаков [10] Конкурентоспроможність – це міра розвитку комплексу задіяних у процесі трудової 
діяльності вмінь і навичок усіх працівників підприємства 

В. Коломієць [13]
Конкурентоспроможність – це сукупність джерел конкурентних переваг і самих переваг у 
персоналу підприємства та здатність персоналу реалізувати власні конкурентні переваги, 
що задовольняє одночасно потреби суспільства, підприємства та працівника 

В. Данюк, В. Петюк, 
С. Цимбалюк [15]

Конкурентоспроможність – це здатність управлінців своєчасно виявляти загрозу для 
діяльності підприємства, вирішувати проблеми, генерувати ідеї, винаходити швидше  
від конкурентів та впроваджувати нововведення, забезпечувати досягнення  
поставлених цілей та виконання підприємством його місії 

Р. Фатхутдінов [20] Конкурентоспроможність характеризується умінням розробити систему забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та управляти колективом 
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колег, критичність і непримириме ставлення до 
всього, що заважає роботі, добровільні самооб-
меження у способі життя, у задоволенні деяких 
потреб, інтересів, звуження кола спілкування, бай-
дужість до всього стороннього, відчуття драма-
тичного розриву між собою і довколишніми, певна 
«професійна одинокість» [16].

Враховуючи специфіку професійної діяльності 
майбутніх офіцерів, ми виокремили характерис-
тики конкурентоспроможної особистості, а саме:

1) соціальні і моральні якості: відповідаль-
ність, порядність, самостійність, ініціативність, 
обов’язковість, толерантність, сміливість, здат-
ність до компромісів, ясність і чіткість громадян-
ської позиції, здатність відстоювати свої права, 
громадянська мужність;

2) інтелектуальні і ділові якості: професіона-
лізм, цілеспрямованість, компетентність, систем-
ність, нестандартність та критичність мислення;

3) професійні характеристики: стресостійкість, 
енергійність, працелюбність, здатність вирішувати 
складні завдання, вміння мобілізуватися, ризику-
вати, доводити розпочату справу до кінця, контр-
олювати ситуацію, нести відповідальність за себе 
та інших;

4) комунікативні та організаторські якості: 
адаптивність, комунікабельність, емпатія, вимо-
гливість, вміння переконувати та вести діалог, 
об’єднувати людей та створювати команду, деле-
гувати повноваження, організувати та мобілізу-
вати колектив для вирішення поставленої задачі, 
контролювати роботу колективу.

На нашу думку, названі вище характеристики 
сприятимуть розвитку конкурентоспроможності 
особистості, що дасть змогу забезпечити швидку 
адаптацію до професійної діяльності, сформувати 
готовність до зазначеної діяльності, виконувати 
завдання за найвищими стандартами, ініціювати 
та впроваджувати нові оригінальні ідеї.

Соціологи переконують, що конкурентоспро-
можність є показником успішності та якісною 
характеристикою, певною соціальною перспекти-
вою, що передбачає соціальний та психологічний 
аспекти. Соціальний аспект (професійна соціалі-
зація) пов’язують із формуванням професійних 
знань, умінь, навичок, засвоєнням соціально-
професійних норм, становлення особистості як 
суб’єкта професійної діяльності. Психологічний 
аспект (професійний розвиток) зосереджений на 
становленні професійної самосвідомості, розви-
тку внутрішніх особистісних структур працівника, 
які забезпечують ефективне виконання ним своїх 
професійних функцій. Вагоме значення для кон-
курентоспроможного професіонала має творчий 
потенціал особистості, інтеграл психологічних та 
індивідуально-типологічних можливостей суб’єкта, 
що становлять базис для процесу саморозвитку, 
самоактуалізації, самовдосконалення [19].

Висновки. Проведений аналіз дає змогу 
з’ясувати, що «конкурентоспроможність» – це 
складний, багатоаспектний феномен, що перед-
бачає посилення соціальної активності та відпо-
відальності за власну долю. Відповідно, конку-
рентоспроможна особистість – це особистість, 
якій притаманні намагання виконувати власну 
професійну діяльність згідно з високою якістю та 
високими стандартами, а також прояв лідерства 
в умовах суперництва та напруженої боротьби з 
конкурентами. У сучасних складних умовах конку-
рентоспроможність набуває більшої значущості не 
тільки для особистості майбутнього офіцера, але і 
для суспільства в цілому, оскільки є стратегічною 
щодо процесу його розвитку. 

Перспективи подальших досліджень. Наші 
наступні публікації будуть спрямовані на розкриття 
практичних аспектів розвитку конкурентоспромож-
ності майбутніх офіцерів засобами тренінгових 
технологій.
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КОНТРОЛЬ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ 
СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ASSESSMENT OF SELF-DIRECTED LEARNING 
OF MATHEMATICS STUDENTS IN MODERN-DAY ENVIRONMENT

Унаслідок реформування вищої освіти в 
Україні самостійна робота студентів стала 
одним з основних видів їхньої навчальної діяль-
ності. Тому підготовка майбутнього фахівця 
зараз напряму залежить від якості управління 
викладачем самостійною роботою студен-
тів, зокрема від ефективного контролю за 
нею. У статті розглянуто види контролю за 
самостійною роботою з математики май-
бутніх учителів початкових класів, етапи 
контролю, його методичний, функціональ-
ний і психологічний аспекти та особливості 
контролю в сучасних умовах. Проаналізовано, 
як в умовах значного скорочення аудиторних 
годин змінюється контроль за самостійною 
роботою. Зокрема, доводиться відмовля-
тися від систематичного письмового опи-
тування теорії, яке давало змогу здійснити 
своєчасний контроль над рівнем засвоєння 
доведення теорем та властивостей, від 
математичних диктантів, що допомагали 
контролювати вивчення студентами озна-
чень нових понять, символіки тощо. Зна-
чне скорочення годин призвело до того, що 
поточний контроль за вивченням теоретич-
ного матеріалу зводиться до короткочас-
ного фронтального опитування на початку 
пари основних означень та властивостей, 
формулювання теорем без опитування їх 
доведення. Серед форм контролю надають 
перевагу тестуванню, оскільки воно дає мож-
ливість за короткий час перевірити знання, 
уміння і навички у значної кількості студентів 
на заздалегідь запланованому рівні. Розгля-
нуто комп’ютерне тестування як засіб подо-
лання недоліків традиційних форм контролю, 
зазначено переваги автоматизованих сис-
тем контролю знань. Вказано на суттєвий 
недолік тестового контролю за вивченням 
студентами теоретичного матеріалу з 
математики: він унеможливлює якісну пере-
вірку уміння доводити теореми. Зроблено 
висновки: перспективним є створення й 
активне використання автоматизованих 
систем контролю; вимагає подальшого 
дослідження проблема пошуку ефективних 
форм контролю самостійного вивчення 
студентами теоретичного матеріалу з 
математики; ефективність контролю за 
самостійною роботою залежить від опти-
мального поєднання методів, форм, засобів 
та видів контролю.
Ключові слова: контроль за самостійною 
роботою з математики, види контролю, 
етапи контролю, тестовий контроль, сис-
теми комп’ютерного тестування.

As a result of the reform of higher education 
in Ukraine, self-directed learning has become 
one of the main types of students’ educa-
tional activities. Therefore, the training of a 
future specialist now depends directly on the 
quality of lecturer’s supervision of the self-
directed learning process, in particular on 
effective assessment of it. The article deals 
with the types of assessment of self-directed 
learning in mathematics of future elementary 
school teachers, the stages of assessment, its 
methodological, functional and psychological 
aspects and features of assessment in mod-
ern-day environment. It is analyzed how in the 
conditions of significant reduction of classroom 
hours assessment of self-directed learning 
changes. In particular, we have to abandon the 
systematic written questioning of the theory, 
which allowed timely assessment of the level 
of understanding of the proofs of theorems 
and properties, the mathematical dictations 
that helped to control the students’ study of 
the definitions of new concepts, symbols etc. 
Significant reduction of classroom hours has 
led to the fact that the ongoing control over 
the learning of theoretical material is reduced 
to a short-term preliminary questioning of 
basic notions and properties at the beginning 
of a class and the definition of theorems with-
out request for their proofs. Among the forms 
of assessment, preference is given to test-
ing, since it allows in a short period of time to 
verify knowledge, skills and abilities of a large 
number of students according to predefined 
level. Computer-based testing as a means 
to overcome the shortcomings of traditional 
forms of assessment is reviewed; the benefits 
of automated knowledge assessment sys-
tems are outlined.  A significant shortcoming 
in testing approach of students’ study of theo-
retical material in mathematics is specified: the 
approach makes it impossible to qualitatively 
verify the ability to prove a theorem. Conclu-
sions are drawn: the creation and active use of 
automated assessment systems is promising; 
the issue of finding effective forms of assess-
ment of self-directed learning by students of 
theoretical material in mathematics demands 
further research; the effectiveness of assess-
ment of self-directed learning depends on the 
optimal combination of methods, forms, means 
and types of evaluation. 
Key words: assessment of self-directed learn-
ing in mathematics, types of evaluation, stages 
of assessment, testing approach, computer-
based testing systems.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими і практич-
ними завданнями. Реформування вищої освіти 
в Україні призвело до того, що самостійна робота 
студентів стала одним з основних видів їхньої 
навчальної діяльності. Так, у ЖДУ ім. Івана Франка 
зі 150 годин, передбачених на вивчення дисци-
пліни «Математика» майбутніми вчителями почат-

кових класів, лише 60 годин – аудиторних, решта 
120 годин відведена на позааудиторну самостійну 
роботу. За таких умов викладач задає на самоопра-
цювання окремі теми, а іноді й розділи. Тому під-
готовка майбутнього фахівця напряму залежить від 
якості управління викладачем самостійною робо-
тою студентів, зокрема від ефективного контролю 
за цим видом їхньої навчальної діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій із 
зазначеної проблеми. Проблема управління само-
стійною роботою студентів досліджувалася в педа-
гогіці А.М. Алексюком, Ю.К. Бабанським, В.К. Буря-
ком, В.А. Козаковим, П.І. Підкасистим та ін. 

Під управлінням самостійною роботою сту-
дентів з певного предмета розуміють системну 
діяльність деканату, кафедри, окремих викладачів 
щодо планування, безпосередньої організації та 
контролю самостійної роботи. 

Важливим складником управління самостійною 
роботою з математики є контроль за самостійною 
роботою. Проблема контролю знань студентів не 
нова, зокрема, традиційні види і форми контр-
олю розглядали С.С. Вітвицька [1], В.М. Нагаєв 
[2] та інші. Впровадження інноваційних технологій 
у навчальний процес призвело до застосування 
систем комп’ютерного тестування для контролю 
якості знань студентів, про які йдеться в роботах 
Л.П. Дворецької [3], О.Б. Кобзар [4] та інших.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Впровадження інноваційних техно-
логій у навчальний процес, з одного боку, і моди-
фікація форм контролю в умовах скорочення 
аудиторних годин – з іншого, спричинили потребу 
аналізу контролю за самостійною роботою студен-
тів у сучасних умовах.

Мета статті – розглянути види й етапи контр-
олю за самостійною роботою з математики, його 
методичний, функціональний і психологічний 
аспекти та особливості контролю в сучасних умо-
вах.

Виклад основного матеріалу. Контроль 
знань, тобто організація зворотного зв’язку як 
засобу управління навчально-виховним проце-
сом, посідає важливе місце у системі навчання у 
вищій школі. 

Залежно від часу проведення розрізняють такі 
види контролю: 

1. Вхідний (діагностичний) – ставить за мету 
виявити базовий рівень підготовки студентів з пред-
мета, розподілити студентів за рівнем підготовки 
для ди ференціації та індивідуалізації навчальної 
діяльності, зокрема самостійної роботи. Основні 
фо рми вхідного контролю: тестування, співбесіда, 
опитування, «нульова» контрольна робота.

2. Поточний – здійснюється у разі проведення 
різних видів самостійної роботи під час аудитор-
них занять, перевіряє рівень засвоєння студентом 
поточного матеріалу. Основні форми поточного 
контролю з математики: різні форми перевірки 
домашнього завдання, короткочасні самостійні 
роботи, математичні диктанти, тестування з кож-
ного елемента модуля, індивідуальні завдання 
на картках, письмове опитування теорії, відповіді 
біля дошки тощо.

3. Проміжний – оцінює знання, уміння і нави-
чки студентів за результатами вивчення окремих 

навчальних модулів (розділів) або тем навчальної 
дисципліни. Формами проміжного контролю знань 
є атестація, модульний контроль (модульна контр-
ольна робота) та ін. Його різновиди:

– тематичний – здійснюється наприкінці 
вивчення теми, визначає рівень засвоєння студен-
тами всієї теми; формами тематичного контролю 
є міні-контрольна робота, тестування, колоквіум 
тощо; 

– модульний – діє в умовах модульної сис-
теми навчання, здійснюється наприкінці вивчення 
модуля, визначає рівень засвоєння студентами 
певного модуля; формами модульного контролю є 
модульна контрольна робота, атестація тощо.

4. Підсумковий – проводиться на певному 
освітньому рівні або на окремих його заверше-
них етапах з метою оцінки результатів навчання, 
включає структурний (тематичний або модульний) 
контроль, семестровий контроль і державну атес-
тацію студента; основними формами підсумкового 
контролю є іспит і залік.

 5. Відстрочений – застосовують з метою пере-
вірки оста точних знань студентів (через певний час 
після іспиту або залі ку), а також для визначення 
ефективності використання дидакти чних засобів 
і напрямів удосконалення навчального процесу. 
Основні форми контролю: олімпіади, комплексне 
тестування, опитування, комплексні контрольні 
роботи [2, с. 129–130].

У системі контролю за самостійною роботою 
студентів з математики виділимо методичний, 
функціональний і психологічний аспекти. 

Методичний аспект контролю передбачає: все-
бічність (контроль знань, умінь і навичок, якими 
студенти мусять володіти), плановість (контроль 
має бути запланований і студенти мають бути 
обізнані з формою контролю і терміном його здій-
снення заздалегідь), регулярність (контроль має 
проводитись регулярно), поетапність (контроль 
за самостійною роботою на кожній парі, тематич-
ний, наприкінці кожного модуля, семестровий, під-
сумковий, самоконтроль), наявність зовнішнього 
оберненого зв’язку (контролювальна діяльність 
викладача) і внутрішнього зворотного зв’язку 
(самоконтроль студентів) (необхідність аналізу 
результатів контролю і для викладача, і для сту-
дента).

Функціональний аспект контролю ми вбачаємо 
у таких функціях контролю за самостійною робо-
тою студентів, як:

– навчальна – контроль дає змогу краще засво-
їти необхідні знання; 

– діагностично-констатувальна – контроль 
дає змогу констатувати рівень і якість знань (їх 
повноту, осмисленість, глибину, гнучкість, дієвість, 
системність, узагальненість, міцність), ступінь 
сформованості загально-навчальних та матема-
тичних навичок та умінь тощо;
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– прогностична – контроль дає змогу оцінити 
знання студентів, формує самооцінку та рівень 
домагань студентів;

– виховна – контроль виховує відповідальність, 
цілеспрямованість тощо;

– розвивальна – розвиває самостійність, пізна-
вальну активність тощо;

– стимулювальна – активізує пізнавальну 
діяльність особистості;

– організаційна – контроль організовує, впоряд-
ковує навчально-пізнавальну діяльність студента, 
сприяє формуванню у студентів самоконтролю;

– методична – організація контролю активізує 
методичну роботу викладача. 

Психологічний аспект контролю передбачає 
врахування індивідуальних здібностей та досяг-
нень студентів.

Виділимо такі етапи контролю за самостійною 
роботою студентів:

 – планування – викладач планує контроль за 
самостійною роботою студентів: визначає знання, 
навички і вміння, які мають продемонструвати сту-
денти, визначає форму контролю і термін реалі-
зації;

 – реалізація – безпосереднє здійснення  
контролю; 

 – перевірка – засіб виявлення знань, навичок 
і вмінь, залежить від форми контролю, визначає 
оцінку за самостійну роботу; 

 – облік – одержані оцінки виставляються в 
журнал (у відомість, у залікову книжку), впливають 
на рейтинг;

 – аналіз та узагальнення одержаних резуль-
татів – дає змогу викладачу і студенту усвідо-
мити, який матеріал засвоєний добре, який потре-
бує доопрацювання, з’ясувати типи помилок, 
причини їх виникнення та шляхи усунення;

 –  коригувальні дії: а) для студентів – робота 
над помилками: індивідуальні завдання та робота 
в тимчасових мікрогрупах, сформованих за типом 
помилок, консультації з викладачем, підготовка до 
перездачі і власне перездача, б) для викладача – у 
разі потреби корекція методів пояснення, інструк-
тажу, форм і методів самостійної роботи, змісту 
завдань з урахуванням рівня готовності студента 
до самостійної роботи, проведення консультацій зі 
студентами.

Значне скорочення аудиторних годин, відведе-
них на вивчення дисципліни «Математика» май-
бутніми вчителями початкових класів, призвело до 
суттєвих змін у контролі за самостійною роботою 
студентів. До 2012 року математика вивчалася 
5 семестрів (усього 216 годин: 100 годин –  лекції і 
116 годин – практичні заняття), протягом яких сту-
денти здавали 3 екзамени (після 1, 3 і 5 семестрів) 
і 2 заліки (після 2 і 4 семестрів), що забезпечувало 
належний систематичний контроль знань. Заува-
жимо, що на кожен залік чи екзамен виносився 

матеріал тільки одного семестру, відтак кількість 
матеріалу цілком піддавалася ґрунтовному засво-
єнню і систематизації під час самостійної підго-
товки до екзамену чи заліку. 

З 2012 року відбувалося повільне, а остан-
німи роками значне скорочення годин і в резуль-
таті в 2018–2019 навчальному році математику 
вивчають тільки один семестр. На неї відведено 
150 годин, з них тільки 60 аудиторних (16 годин – 
лекції, 44 години – практичні заняття), решта 120 – 
на самостійну роботу. Отже, замість 3 екзаменів і 
2 заліків студенти складають лише 1 екзамен, на 
який виноситься весь матеріал курсу математики. 
Таке значне перевантаження не сприяє якісному 
засвоєнню програми з математики. Якщо зважити 
на те, що це відбувається в першому семестрі, 
коли студенти мають недостатній рівень готов-
ності до самостійної роботи і лише здобувають 
необхідні навички навчання в університеті, то стає 
зрозумілим, як важко студентам готуватися і скла-
дати цей екзамен. Отже, підсумковий контроль 
нині спричиняє перевантаження студентів під час 
сесії і не забезпечує якісної систематизації знань, 
як мав би.

Відбуваються певні зміни і в поточному контр-
олі, який традиційно здійснювався за допомогою 
поточного опитування, системи короткочасних 
самостійних аудиторних робіт, математичних 
диктантів, тестів, письмового опитування теорії, 
індивідуальних завдань тощо. Коли із 116 годин, 
що відводилися раніше на практичні заняття, 
нині залишилося тільки 44 години, інтенсивність 
вивчення матеріалу збільшилася, фактично на 
кожній парі вивчається нова тема, викладач, праг-
нучи встигнути більше, змушений економити час, 
відмовляючись від систематичного письмового 
опитування теорії, яке давало змогу здійснити 
своєчасний контроль над рівнем засвоєння дове-
дення теорем та властивостей, від математичних 
диктантів, що допомагали контролювати вивчення 
студентами означень нових понять, символіки 
тощо. Значне скорочення годин призвело до того, 
що поточний контроль за вивченням теоретичного 
матеріалу зводиться до короткочасного фронталь-
ного опитування на початку пари основних озна-
чень та властивостей, формулювання теорем без 
опитування їх доведення. За таких умов поточний 
контроль все більше виконує діагностично-кон-
статувальну функцію, а не навчальну.

Тестування, яке раніше активно використову-
валося в поточному контролі, нині за браком часу 
проводиться наприкінці теми в рамках тематич-
ного контролю.

Відбулися кількісні та якісні зміни й у модуль-
ному контролі. Якщо раніше, коли математика 
вивчалася 5 семестрів, студенти писали 10 контр-
ольних робіт за весь курс (по 2 на семестр), то 
зараз протягом єдиного семестру вивчення  



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

144 Випуск 13. Т. 1. 2019

математики вони пишуть тільки 2 контрольні роботи, 
на кожну з яких виноситься матеріал половини 
курсу. Якщо раніше кожна з 10 контрольних робіт 
містила завдання однієї або двох великих тем, що 
давало змогу включити в контрольну роботу різні 
типи завдань з певної теми, тобто здійснити глибо-
кий і всебічний її контроль, то зараз кожне завдання 
контрольної роботи не з однієї теми, а з різних роз-
ділів програми. Зрозуміло, що такий контроль не є 
глибоким і всеохоплюючим. 

Отже, скорочення аудиторних годин призвело 
до змін у контролі за самостійною роботою сту-
дентів. Серед форм контролю все частіше нада-
ють перевагу тестуванню, оскільки воно дає мож-
ливість за короткий час перевірити якість знань, 
умінь і навичок у значної кількості студентів на 
заздалегідь запланованому рівні. Тести нині вико-
ристовують і під час підсумкового та відстроче-
ного контролю. 

Однак треба враховувати три групи істотних 
недоліків тестового контролю, на які вказують 
дослідники: 1) недоліки, які лежать в основі сут-
ності тестового контролю (ймовірність випадко-
вого вибору правильної відповіді або здогадка 
про неї; можливість у разі застосування тестів 
закритого типу оцінити тільки кінцевий результат 
(правильно-неправильно), а сам процес, що при-
вів до цього, не розкривається); 2) недоліки психо-
логічного характеру (стандартизація мислення без 
урахування рівня розвитку особистості); 3) недо-
ліки, що ґрунтуються на організаційно-методичних 
показниках (велика витрата часу на складання 
необхідного «банку» тестів, їх варіантів, трудо-
місткість процесу; необхідність високої кваліфіка-
ції людей, що розробляють тестові завдання). 

Зауважимо, що тестовий контроль з математики 
має, на нашу думку, ще один, але досить суттєвий 
недолік: унеможливлює якісну перевірку уміння 
доводити теореми. Самостійна робота студентів 
над теоретичним матеріалом з математики перед-
бачає самостійне вивчення не лише означень і влас-
тивостей певних понять, що легко проконтролювати 
з допомогою тестів, але й доведення теорем, яке 
розвиває логічне мислення, сприяє усвідомленню 
причинно-наслідкових зв’язків, формує уміння ана-
лізувати, синтезувати, узагальнювати, розвиває 
самостійність мислення студента, мотивує його до 
пошуку власного способу доведення. Зважаючи на 
виняткову значимість уміння доводити теореми і 
неможливість використати тут тестовий контроль, 
варто вдаватися і до інших форм контролю.

Дослідники зазначають, що традиційні методи 
контролю страждають інформаційною однознач-
ністю, відсутністю об’єктивних вимірювальних 
показників, якісною однобічністю і суб’єктивним 
впливом на результат контролю [4]. Впрова-
дження в навчальний процес нових інформацій-
них технологій призвело до застосування систем 

комп’ютерного тестування для контролю якості 
знань студентів. Дослідники називають переваги 
автоматизованих систем контролю знань:

– вони можуть використовувати складні мето-
дики подання завдань студентам, які називають 
стратегіями тестування, на всіх етапах навчання.

 – автоматизація обробки результатів; 
– звільнення викладача від проведення типо-

вих іспитів і модулів; 
– забезпечення об’єктивності контролю знань; 
– підвищення оперативності тестування; 
– можливість централізованого аналізу якості 

підготовки студентів, які проходять тестування за 
великим колом різних запитань;

– зменшення витрат на організацію і прове-
дення контролю успішності навчальних досягнень 
студенів [4]. 

Зазначимо, що використання автоматизова-
них систем контролю імпонує сучасній молоді. 
Проте навчальні заклади не досить забезпечені 
ними, отже, викладачі очікують повсюдного впро-
вадження автоматизованих систем контролю в 
навчальний процес.

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження проблеми. Проблема контролю знань 
студентів в умовах значного скорочення ауди-
торних годин, коли дві третини часу відводиться 
на самостійну роботу, набула особливої актуаль-
ності. Відбувається модифікація методів, форм і 
засобів контролю. Перспективним є створення й 
активне використання автоматизованих систем 
контролю. Вимагає подальшого дослідження про-
блема пошуку ефективних форм контролю само-
стійного вивчення студентами теоретичного мате-
ріалу з математики.

Ефективність контролю за самостійною роботою 
залежить, на нашу думку, від оптимального поєд-
нання методів, форм, засобів та видів контролю.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА»
FORMATION OF PhD STUDENTS’ CRITICAL THINKING 
SKILLS INTER VIA ACADEMIC ENGLISH COURSE

Інтенсивний розвиток інформаційних тех-
нологій та глобалізація науки зумовлює 
оприлюднення наукових досягнень на між-
народному рівні. Нині англійська мова стала 
мовою спілкування міжнародної академіч-
ної спільноти, що висуває нові вимоги до 
наукової діяльності молодих вітчизняних 
учених, зокрема висвітлення результатів 
дисертаційного дослідження у виданнях 
іноземних держав. Проте молоді науковці 
мають певні труднощі у написанні наукової 
статті англійською мовою, що пов’язані з 
навичками критичного мислення. У статті 
стисло описано розуміння згаданого фено-
мена в психолого-педагогічних дослідженнях 
у статиці та динаміці, наведено значення 
терміна «формування критичного мис-
лення студентів». Встановлено сутність 
критичного мислення, його основні прин-
ципи. Розглянуто типові логічні помилки, 
що свідчать про не досить розвинені нави-
чки критичного мислення. З’ясовано етапи 
опрацювання іншомовного наукового тек-
сту, в процесі якого проявляються навички 
критичного мислення: етап пошуку невідпо-
відності; етап аргументації, що спрямовано 
на обґрунтування невідповідності. Визна-
чено, що аргументативність академічної 
англійської мови (письмова форма) сприяє 
розвитку критичного мислення здобувачів 
ступеня доктора філософії. Особливості 
формування критичного мислення  здобува-
чів ступеня доктора філософії засобами дис-
ципліни «Академічна англійська» полягають 
у здобутті молодими науковцями навичок 
аргументативного академічного письма, 
що зумовлює удосконалення дедуктивного 
методу мислення. Охарактеризовано нави-
чки критичного мислення здобувачів сту-
пеня філософії, які необхідні для продуку-
вання наукового тексту англійською мовою. 
Рівні сформованості критичного мислення 

здобувачів ступеня філософії запропоновано 
визначати за таксономією Блума.
Ключові слова: критичне мислення, здобу-
вачі ступеня доктора філософії, академічна 
англійська мова, формування критичного 
мислення, іншомовний науковий текст.

Intensive development of information technolo-
gies and globalization of science stipulate the 
discussion of scientific achievements in interna-
tional academic community. English has become 
the language of communication of international 
academic community that mandates new require-
ments to young Ukrainian scientists’ scientific 
activity, namely, highlighting the research findings 
in foreign scientific journals. The article analyzes 
the features of forming PhD students’ critical 
thinking skills by facilities of “Academic English” 
discipline. The article gives a brief overview of 
the phenomenon of critical thinking in psycho-
logical and pedagogical literature; provides the 
meaning of the term “formation of students’ criti-
cal thinking skills”; essence of critical thinking, 
its basic principles. PhD students’ typical falla-
cies testify that they need to improve their critical 
thinking skills in academic writing. There are two 
stages of a foreign scientific text production on the 
grounds of critical thinking: search of invalidity of 
the opponent’s argument; argumentation of the 
opponent’s argument invalidity. The mini research 
shows academic English facilitates PhD students’ 
critical thinking skills development. The specificity 
of PhD students’ critical thinking skills formation 
implies the improvement of PhD students’ deduc-
tive method of thinking. The article gives a short 
description of PhD students’ critical thinking skills 
required for effective academic writing. PhD stu-
dents’ critical thinking skills levels can be identified 
against Bloom’s taxonomy.
Key words: critical thinking, PhD students, aca-
demic English, critical thinking skills formation, 
foreign scientific text.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Модернізація підготовки молодих учених у вищій 
професійній школі відбувається у співпраці з Євро-
пейською академічною спільнотою. У рамках про-
грами Європейського Союзу ERASMUS+ було запо-
чатковано проект «Структуризація співпраці щодо 
аспірантських досліджень, навчання універсальних 
навичок та академічного письма на регіональному 
рівні України» (574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-
CBHE-SP). Серед університетських регіональних 
центрів підготовки докторів філософії (докторських 
шкіл/ДокХабів) проекту є Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця, що 
впроваджує інфраструктуру та систему для викла-
дання академічного письма англійською мовою (з 
урахуванням галузевої специфіки) для сприяння 
наукових публікацій на міжнародному рівні та під-

вищення рівня володіння англійською мовою аспі-
рантами з рівня B2 до C1. Проте за результатами 
пілотування курсу академічного письма англійською 
мовою для здобувачів ступеня філософії та їх анке-
тування опитувані мають певні труднощі у написанні 
наукової статті англійською мовою, що пов’язані зі 
здатністю до критичного мислення, а саме: невпев-
неність в істинності чи хибності певних суджень; 
не досить розвинене вміння обґрунтування тези 
з метою реалізації певних програмних дій; нерозу-
міння власних помилок у доведенні та спростуванні 
тез та аргументів; не досить розвинена здатність до 
рефлексії тощо. 

З огляду на зазначене підвищення рівня підго-
товки здобувачів ступеня філософії є актуальною 
проблемою, що зумовлює дослідження формування 
навичок критичного мислення здобувачів ступеня 
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філософії в процесі підготовки до академічного 
письма як педагогічної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
повідно до Національної рамки кваліфікацій (третій 
цикл освіти) здобувачі ступеня доктора філософії 
протягом навчання в аспірантурі мають набути мов-
них компетентностей, що є достатніми для пред-
ставлення та обговорення своїх наукових резуль-
татів іноземною мовою (англійською або іншою 
відповідно до специфіки спеціальності) в усній та 
письмовій формах та для повного розуміння іншо-
мовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 
Водночас молоді вчені мають набути загальнонауко-
вих (універсальних) навичок, серед яких − здатність 
до критичного мислення.

Проведений теоретичний аналіз засвідчив, що 
проблему формування критичного мислення дослі-
джували вітчизняні та зарубіжні науковці за такими 
напрямами: філософсько-культурологічний аспект 
(М. Каган, Л. Коган, А. Шуман й інші); психологічний 
аспект (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Г. Щедровицький 
та інші); формування критичного мислення студентів 
(В. Береза, В. Конаржевська, Т. Хачумян, І. Морочен-
кова та інші). Однак проблема формування критич-
ного мислення в процесі підготовки здобувачів сту-
пеня доктора філософії до академічного письма ще 
не отримала належного опрацювання в поглиблених 
теоретичних дослідженнях і свідомих педагогічних 
експериментах, спрямованих на їх перевірку.

Мета статті полягає у вивченні особливостей 
формування критичного мислення здобувачів сту-
пеня доктора філософії засобами дисципліни «Ака-
демічна англійська». 

Виклад основного матеріалу. Аналіз підходів до 
визначення поняття «критичне мислення» свідчить 
про багатозначність у розумінні згаданого феномена 
в психолого-педагогічних дослідженнях, який роз-
глядають у статиці (ситуація, що вимагає здатності 
до критичного мислення) й динаміці (процес засто-
сування навичок критичного мислення). Науковці 
акцентують увагу на домінанті суб’єктивного чинника, 
що детермінує інтелектуальний процес концептуалі-
зації та особливості критичного мислення студентів, 
зокрема: на видах розумової діяльності студента як 
суб’єкта діяльності (аналіз, синтез і оцінка отрима-
ної інформації); на ціннісно-оціночній функції кри-
тичного мислення, що розглядається як керівництво 
до дії або переконання; на особливостях критичного 
мислення, що є раціональним, рефлексивним, соці-
альним. Наведемо приклади потрактування поняття 
критичне мислення науковцями: інтегративна якість 
особистості, сукупність мотиваційного, пізнавального, 
діяльнісного, рефлексивного компонентів, що забез-
печують процеси самопізнання, самоосвіти, саморе-
алізації особистості, рефлексії [3; 7]; особливий вид 
розумової діяльності; процес когнітивної обробки 
інформації суб’єктом пізнання, характерними озна-
ками якого є вироблення стратегій прийняття рішень; 

здійснення рефлексивних дій (аналітичних, контр-
олюючих, оцінних) стосовно будь-якого об’єкта чи 
явища, зокрема власного процесу мислення; виваже-
ний аналіз різних думок і поглядів, виявлення власної 
позиції, об’єктивне оцінювання результатів як своєї, 
так і сторонньої діяльності [1; 2; 8]; соціально-орієн-
тована діяльність особистості, спрямована на апро-
бацію власних умовиводів на предмет їх внутрішньої 
істинності й толерантності системі цінностей особис-
тості й суспільства [1]. 

Отже, формування критичного мислення сту-
дентів є свідомою цілеспрямованою взаємодією 
викладачів і студентів, у процесі якої розкривається 
потенціал здібностей студентів: формуються уміння 
аналізувати інформацію з позиції логіки, ставити нові 
питання, приймати незалежні продумані рішення, 
виносити обґрунтовані оцінки і застосовувати отри-
мані результати як до стандартних, так і до нестан-
дартних ситуацій і проблем; уміння зайняти свою 
позицію з обговорюваного питання й обґрунтувати її, 
вислухати співрозмовника, ретельно обдумати аргу-
менти і проаналізувати їх логіку [6].

За своєю структурою критичне мислення є комп-
лексом аргументативно-логічних методів (спосо-
бів), що за своєю сутністю є схемами-алгоритмами 
діяльності, змістове наповнення яких залежить від 
поставленого завдання. Такі схеми регулюють усну 
та письмову аргументацію незалежно від змісту [9].  

А. Шуман формулює два принципи критичного 
мислення: принцип мінімалізму, згідно з яким спо-
соби надання узагальнених схем діяльності спря-
мовані на досягнення цілі з використанням міні-
мального набору засобів; принцип універсалізму, 
відповідно до якого способи надання узагальнених 
схем діяльності є багатоплановими та орієнтова-
ними на застосування до ситуацій різного типу [9]. 

Наукові дослідження потребують дотримання 
згаданих принципів у процесі доведення і спросту-
вання тези за допомогою аргументів. Порушення 
принципів критичного мислення призводить до логіч-
них помилок, які, зрештою, не дають змоги підтвер-
дити або спростувати висунуту тезу. Серед типових 
хибних суджень (fallacies), що свідчать про не досить 
розвинуту здатність до критичного мислення, у здо-
бувачів ступеня філософії Hansen, зокрема, визна-
чає такі, як-то [11]: fallacy of equivocation (викорис-
тання різних значень терміна або фрази в одному 
аргументі); fallacies of composition and division 
(припущення, що сукупність елементів має ті самі 
властивості, що і кожен елемент окремо); fallacy of 
ignoratio elenchi (висновок не випливає з аргументів); 
ad verecundiam fallacy (аргумент до авторитету); ad 
populum fallacy (теза ґрунтується на узагальненні 
фактів чи подій, її аргументи є істинними лише у 
певному відношенні, а не за будь-яких умов); ad 
baculum fallacy (обґрунтування тези замінюється 
на залякування, тиск, погрозу неприємними наслід-
ками, зокрема, використання насилля – від фізич-
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ного до морального для того, щоб змусити інших 
погодитися з певною тезою); ad misericordiam fallacy 
(підміна тези з аргументом до жалю і співчуття); ad 
hominem fallacy (обговорення особистості опонента, 
а не істинності тези); fallacy of faulty analogy  (хибна 
аналогія); ad ignorantiam fallacy (істинно те, що не 
спростовано); bifurcation (врахування тільки n аль-
тернатив, хоча існує m > n альтернатив); circulus in 
demonstrando (коло в доведенні, тезу обґрунтовують 
за допомогою аргументів, які, своєю чергою, обґрун-
товуються цією ж тезою).

Для запобігання згаданих помилок в умовиво-
дах молоді науковці мають бути готові до перегляду 
встановлених поглядів на предмет мислення та їх 
критичного аналізу. Отже, опрацювання іншомов-
ного наукового тексту із застосуванням навичок кри-
тичного мислення складається з двох основних ета-
пів: 1) пошук невідповідності (критична установка); 
2) аргументація, що спрямована на обґрунтування 
невідповідності (критична аргументація). 

Аргументація є особливим видом інтелекту-
ально-мовної діяльності і здійснюється так само, як 
і письмова мова, через побудову певного тексту, що 
характеризується особливою логіко-лінгвістичною 
структурою. Аргументативність є однією з ключових 
характеристик іншомовної наукової письмової мови. 
Науковий письмовий текст англійською мовою проду-
кується з урахуванням наперед заданої цільової уста-
новки, завдань, правил, умов, вимог, що зумовлені 
контекстом. У такому тексті застосовуються меха-
нізми попереджуючого синтезу (програмування май-
бутнього тексту), формування цілей, стимулювання 
мотивації на зміну своїх або чужих поглядів. Аналі-
тичний архетип наукового тексту припускає система-
тичний, лінійний, логічно зв’язний виклад матеріалу 
з активним використанням дедуктивного мислення. 
У аргументативному тексті активно проявляється 
принцип співіснування діалогічності (нелінійний імп-
ліцитний діалог) і монологічності. Аргументуючи, 
людина реалізує себе як мовна особистість і засто-
совує свої знання, систему цінностей, раціональність 
мислення, комунікативні навички, логічну культуру, 
емоційний стан, соціальні параметри ситуації [5; 10]. 

Отже, продукування іншомовного наукового 
тексту англійською мовою, зокрема, потребує фор-
мування таких навичок критичного мислення здо-
бувачів ступеня філософії: аналіз та оцінка якості 
та вагомості наведеної опонентом доказової бази 
тез(и); аналіз основних позитивних та негативних 
аспектів висунутої опонентом тези; загальна оцінка 
тези опонента з урахуванням доказової бази; пере-
конання опонента в певному баченні явища, пред-
мета або ситуації за допомогою потрібних аргу-
ментів; коректне та свідоме використання схем 
аргументації; рефлексія.

Для діагностування сформованості критичного 
мислення здобувачів ступеня філософії ми пропо-
нуємо використовувати таксономію Б. Блума [3], 

відповідно до якої у разі продукування наукового 
тексту англійською мовою з елементами аргумен-
тації (повністю і частково аргументативних текстів) 
завжди задіяні когнітивні операції найбільш просуну-
того рівня.

Висновки. Особливості формування навичок 
критичного мислення  здобувачів ступеня доктора 
філософії засобами дисципліни «Академічна англій-
ська» полягають у здобутті молодими науковцями 
навичок аргументативного академічного письма, 
що зумовлює удосконалення дедуктивного методу 
мислення. Подальші перспективи в цьому напрямі 
полягають в обґрунтуванні методологічних основ 
технології формування навичок критичного мис-
лення здобувачів ступеня доктора філософії засо-
бами дисципліни «Академічна англійська».
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF LINGUISTIC CULTURE 
FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS OF TOURISM SERVICE

Розвиток соціально-економічних і політич-
них відносин в українському суспільстві зумо-
вили необхідність перегляду вимог до орга-
нізації та реалізації навчально-виховного 
процесу. Насамперед організація навчально-
виховного процесу має відповідати принци-
пам гуманності, гуманітаризації, індивідуа-
лізації, диференціації та демократизації на 
всіх етапах і у всіх ланках освіти, педагог і 
студенти мають бути активними учасни-
ками педагогічного спілкування, успішність 
якого значною мірою зумовлена мовленнє-
вою культурою. Стаття присвячена про-
блемі формування мовленнєвої культури 
майбутніх фахівців з туристичного обслу-
говування у професійній підготовці. У роботі 
проаналізовано стан розробки проблеми в 
психолого-педагогічній літературі. Охарак-
теризовано мовленнєву культуру як педа-
гогічну категорію, також визначено кри-
терії з відповідними показниками та рівні її 
сформованості. Визначено такі критерії й 
показники сформованості мовленнєвої куль-
тури: мотиваційний (свідоме ставлення до 
вивчення української мови, наявність сис-
теми мотивів – пізнавальних, соціальних, 
комунікативних, що спонукають студента 
до оволодіння мовленням, до розвитку влас-
ної мовної особистості, потреба вдоско-
налювати власне мовлення); когнітивний 
(знання норм сучасної української літератур-
ної мови, основ мовленнєвого етикету, осо-
бливостей монологічної та діалогічної форм 
спілкування, поняття про стилі мовлення); 
діяльнісний (використання мовленнєвих 
знань у професійній діяльності); комуніка-
тивний (уміння спілкуватися відповідно до 
мовно-етикетних норм української мови); 
поведінковий (уміння спілкуватися відповідно 
до ситуації спілкування). На основі визна-
чених критеріїв і показників виокремлено 
чотири рівні сформованості мовленнєвої 
культури майбутніх фахівців з туристич-
ного обслуговування: творчий, достатній, 
середній, низький. 
Ключові слова: культура мови, мовленнєва 
культура, фахівець з туристичного обслу-

говування, фахова компетентність, турис-
тичні послуги, критерії, показники та рівні 
сформованості мовленнєвої культури.

The development of socio-economic and political 
relations in the Ukrainian society led to the need to 
review the requirements to the organization and 
implementation of the educational process. First 
of all, the organization of the educational process 
should comply with the principles of humanity, 
humanization, individualization, differentiation and 
democratization, at all stages and in all areas of 
education, teacher and students must be active 
participants in pedagogical communication, the 
success of which is largely caused by speech cul-
ture. The article deals with the problem of forming 
the speech culture of future specialists of tourist 
service in professional training. The paper analy-
ses the state of the problem development in the 
psychological-pedagogical literature. Speech cul-
ture is characterized as a pedagogical category, 
criteria with appropriate indicators and the level of 
its formation are also defined. The following crite-
ria and indicators of speech culture are defined: 
motivational (conscious attitude to the Ukrai-
nian language study, existence of the system of 
motives: cognitive, social, communicative, which 
encourage the student to mastery of the speech, 
to the development of their own linguistic identity, 
a need to improve their own language); cognitive 
(knowledge of norms of the modern Ukrainian lit-
erary language, the basis of speech etiquette, the 
features monological and dialogical forms of com-
munication, the concept of the styles of speech); 
active (use of language knowledge in professional 
activity); communicative (ability to communicate 
according to the linguistic-etiquette Ukrainian lan-
guage norms); behavioural (ability to communi-
cate according to the situation of communication). 
On the basis of defined criteria and indicators 
outlined by specific indicators the four levels of 
speech culture of future specialists of tourist ser-
vice: creative, ample, medium, low. 
Key words: linguistic culture, speech culture, 
expert in tourist service, professional competence, 
tourist services, criteria, indicators and levels of 
language and culture formation.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Вступ України в європейський економічний та освіт-
ній простір вимагає високого рівня володіння україн-
ською та іноземною мовами, вдосконалення комуні-
кативних і мовленнєвих навичок майбутніх фахівців, 
тому питання діагностики сформованості рівнів 
мовленнєвої культури є актуальним. Таку діагнос-
тику слід проводити, спираючись на спеціально роз-
роблені критерії та показники. Розробка механізму 
визначення стану сформованості мовленнєвої куль-
тури потребує з’ясування сутності базових понять, 
до яких належать «критерій», «показник», «рівень». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування мовленнєвої культури 

майбутніх фахівців не нова в дидактиці. Ретро-
спективний аналіз наукових праць переконує, що 
особливості формування та становлення особис-
тості майбутнього фахівця, зокрема його мовлен-
нєвої культури, ґрунтовно досліджені О. Бєляєвим, 
С. Вербещук, О. Дахіною, Б. Ельконіним, Б. Гер-
шунським, О. Лебедєвою та ін. Деякі аспекти фор-
мування мовленнєвої культури майбутніх фахів-
ців туристичної галузі розкрили у своїх наукових 
студіях С. Александрова, Г. Гуменюк, Г. Зайчук, 
Я. Окопна, І. Саух, Л. Соловей, О. Тишевська-
Шапошник та ін. Вирішенню проблеми форму-
вання мовленнєвої культури присвячені наукові 
дослідження Л. Мацько, А. Нікітіної, Л. Паламар, 
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М. Пентилюк, Л. Струганець, Г. Шелехової та ін. 
Дослідженням питання критеріїв, показників та 
рівнів сформованості мовленнєвої культури май-
бутніх фахівців у своїх наукових розвідках займа-
лись І. Бабій, С. Вербещук, О. Іонова, В. Танська, 
Т. Фурман, В. Тернопільська, В. Багрій та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема визначення кри-
теріїв, показників та рівнів сформованості мовлен-
нєвої культури майбутніх фахівців з туристичного 
обслуговування дотепер залишається невиріше-
ною, що й зумовило вибір теми нашої наукової 
розвідки.

Мета статті полягає в аналізі психолого-педа-
гогічної літератури з обраної проблеми, з’ясуванні 
базових понять, до яких належать «критерій», 
«показник», «рівень». 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психо-
лого-педагогічної літератури дав змогу встано-
вити, що поняття «критерій» розглядають як:

– підставу для оцінки, визначення або класифі-
кації чогось; мірило [6, с. 588]; 

– ознаку, на основі якої відбувається оцінка, 
визначення чи класифікація чого-небудь; мірило 
[13]; 

– стандарт, на основі якого можна оцінити, 
порівняти реальне педагогічне явище, процес або 
якість за еталоном [3];

 – якості, властивості та ознаки об’єкта, що 
досліджується, які дають змогу оцінити його стан і 
рівень функціонування та розвитку [13; 8]. 

У науковій літературі під поняттям «критерій» 
розуміють об’єктивну ознаку, на основі якої здій-
снюється оцінювання, визначення або класифі-
кація чого-небудь, мірило судження, оцінки; уза-
гальнена характеристика властивостей об’єкта 
або процесу. Під показником мають на увазі те, 
завдяки чому можна судити про стан, розвиток, хід 
чогось; наочні дані про результати певного про-
цесу, свідчення, доказ чого-небудь. Причому нау-
ковці розрізняють якісні показники, що фіксують 
наявність чи відсутність якої-небудь властивості, 
та кількісні показники, які фіксують міру вираже-
ності, розвитку визначеної властивості [9; 10; 12]. 

У науковій літературі визначено основні вимоги 
до критеріїв у педагогічній царині, зокрема вони 
мають: відображати основні закономірності форму-
вання особистості, сприяти налагодженню зв’язків 
між усіма компонентами педагогічної проблеми; 
функціонувати в тісній взаємодії між якісними й 
кількісними показниками; бути науково обґрунто-
ваними й достатніми для того, щоб виявити якість 
і ступінь сформованості відповідної властивості; 
співвідноситися з кінцевою метою освітнього про-
цесу й відображати ті характеристики, на розвиток 
яких спрямовано цей процес [1; 5]. 

І. Бабій стверджує, що під час вибору критеріїв 
і показників оцінювання мовленнєвих знань і вмінь 

особистості доцільно брати до уваги такі фактори: 
відповідність потребам учнів, суспільним запитам, 
вимогам роботодавців; достовірність, відсутність 
опосередкованих впливів; економічну доцільність 
тощо [1, с. 84]. 

Зазначимо, що під час вибору критеріїв і показ-
ників сформованості мовленнєвої культури май-
бутніх фахівців було враховано висновки інших 
науковців із цього питання. 

У довідниковій літературі термін «показник» 
визначається як ознака чого-небудь; явище або 
подія, на підставі яких можна робити висновки про 
перебіг якого-небудь процесу; кількісна характе-
ристика властивостей процесу [6, с. 1024]. Якщо 
критерій – це якості та властивості досліджуваного 
об’єкта, то показники – це міра сформованості того 
чи іншого критерію. Як слушно зауважує В. Тан-
ська, показник, будучи однією з якісних чи кількіс-
них складових частин критерію, є однією з харак-
теристик об’єкта, процесу чи явища, що виражає 
кількісно або якісно одну зі сторін їх стану [13]. 
Отже, показники – це якісні або кількісні харак-
теристики сформованості кожної окремої якості, 
тобто ступінь сформованості того чи іншого кри-
терію [13; 14]. 

За словами І. Бабій, сформованість професій-
ного мовлення у майбутніх фахівців потрібно оці-
нювати за допомогою таких змістових характерис-
тик: 1) когнітивно-нормативної; 2) термінологічної 
(професійно-термінологічної); 3) комунікативної; 
4) ціннісно-мотиваційної [1; 2].

Т. Фурман у своєму дослідженні виходить з 
того, що критерії знаходять своє вираження у кон-
кретних показниках [15]. 

З огляду на те, що критерій можна визначити 
як сукупність основних показників, які розкри-
вають норму, вищий рівень розвитку відповід-
ної якості, то показник, як компонент критерію, є 
типовим і конкретним виявом однієї із суттєвих 
сторін, на підставі якого можна визначити наяв-
ність якості, зробити висновок про рівень її розви-
тку. Його використання допомагає оцінити якість і 
рівень сформованості компетентності [11, с. 5–7]. 
Поняття «рівень» визначають як: ступінь якості, 
величина, досягнута у чому-небудь; ступінь чиє-
їсь освіти, культури, підготовки [6, с. 1223]; ступінь 
виявлення показника того чи іншого критерію [7]. 
Оцінка рівня сформованості мовленнєвої куль-
тури має здійснюватися за основними функціями, 
характерними для професійної діяльності. Для 
того щоб перевірити рівень оволодіння функціями, 
притаманними професійній діяльності, необхідно 
подати кожну з них у вигляді операційних компо-
нентів [4]. 

Отже, погляди науковців щодо визначення кри-
теріїв та показників сформованості мовленнєвої 
культури та інших особистісних утворень, близь-
ких за змістом до цієї культури, значно відрізня-
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ються між собою. Так, у наукових працях деяких 
авторів критерії збігаються з компонентами струк-
тури мовленнєвої культури або визначаються від-
повідно до цих компонентів. 

Враховуючи зазначені положення, результати 
бесід, інтерв’ю та опитування серед викладачів 
та студентів закладів вищої освіти, були визначені 
такі критерії й показники сформованості мовлен-
нєвої культури: мотиваційний (свідоме ставлення 
до вивчення української мови, наявність системи 
мотивів – пізнавальних, соціальних, комуніка-
тивних, що спонукають студента до оволодіння 
мовленням, до розвитку власної мовної особис-
тості, потреба вдосконалювати власне мовлення); 
когнітивний (знання норм сучасної української 
літературної мови, основ мовленнєвого етикету, 
особливостей монологічної та діалогічної форм 

спілкування, поняття про стилі мовлення); діяль-
нісний (використання мовленнєвих знань у про-
фесійній діяльності); комунікативний (уміння 
спілкуватися відповідно до мовно-етикетних норм 
української мови); поведінковий (уміння спілкува-
тися відповідно до ситуації спілкування). На основі 
визначених критеріїв і показників нами було вио-
кремлено чотири рівні сформованості мовленнє-
вої культури студентів: творчий, достатній, серед-
ній, низький (табл. 1).

Висновки. Таким чином, методологія вивчення 
закономірностей формування мовленнєвої куль-
тури передбачає врахування цілісності системної 
детермінації критеріїв, показників і рівнів її станов-
лення в процесі навчання. Критерії, показники та 
рівні сформованості мовленнєвої культури май-
бутніх фахівців з туристичної діяльності є теоре-

Таблиця 1
Характеристики рівнів сформованості мовленнєвої культури

Рівні Показники Критерії
Низький

Середній

Достатній

Творчий

Низький рівень сформованості мовленнєвої культури 
майбутнього фахівця фіксувався в ситуації, коли він 
майже не виявляв мотивів щодо оволодіння мовленнєвою 
культурою та демонстрував негативне ціннісне ставлення 
до мовленнєвої культури, не володів мовленнєвими 
знаннями, практично не дотримувався мовних норм, норм 
вимови, правил мовленнєвого етикету, використовував 
малий словниковий запас, був не в змозі правильно 
відбирати, узагальнювати, інтерпретувати потрібну 
інформацію та застосовувати її в процесі спілкування.
Про середній рівень сформованості мовленнєвої 
культури майбутнього фахівця свідчить той факт, що він 
демонстрував ситуативні мотиви, пов’язані з оволодінням 
мовленнєвою культурою, та індиферентне ціннісне 
ставлення до мовленнєвої культури, його мовленнєві 
знання були розрізненими, не відрізнялися повнотою, 
системністю та гнучкістю. Він зазвичай дотримувався 
мовних норм, норм вимови, правил мовленнєвого 
етикету, використовував достатній словниковий запас, 
правильно відбирав, узагальнював, інтерпретував потрібну 
інформацію та застосовував її в процесі спілкування, проте 
не завжди був спроможний установлювати комунікативний 
контакт з іншими людьми, мобілізовувати їх на виконання 
поставлених завдань.
Достатній рівень сформованості мовленнєвої 
культури було визначено в студента у разі, коли він 
проявляв досить стійкі мотиви, пов’язані з оволодінням 
мовленнєвою культурою, та позитивне ціннісне ставлення 
до мовленнєвої культури як особистісного феномена. 
Його мовленнєві знання характеризувалися повнотою, 
системністю та гнучкістю.
Творчий рівень сформованості мовленнєвої культури 
було визначено в студента, котрий у процесі спілкування 
дотримувався визначених мовних норм, норм вимови, 
правил мовленнєвого етикету, використовував багатство 
словникового запасу, умів відбирати, узагальнювати, 
інтерпретувати потрібне, логічно розбудовував свою 
промову відповідно до поставленої мети, швидко 
встановлював комунікативний контакт з іншими людьми, 
мобілізував їх на виконання поставлених завдань, 
грамотно управляв дискусією, контролював перебіг 
процесу спілкування та за необхідності швидко вносив 
відповідні зміни у процесі мовленнєвої діяльності.

Мотиваційний (свідоме 
ставлення до вивчення 
української мови, наявність 
системи мотивів – пізнавальних, 
соціальних, комунікативних, 
що спонукають студента 
до оволодіння мовленням, 
до розвитку власної мовної 
особистості, потреби 
вдосконалювати власне 
мовлення)

Когнітивний (знання норм 
сучасної української літературної 
мови, основ мовленнєвого 
етикету, особливостей 
монологічної та діалогічної форм 
спілкування, поняття про стилі 
мовлення)

Діяльнісний (використання 
мовленнєвих знань у професійній 
діяльності)

Комунікативний (уміння 
спілкуватися відповідно 
до мовно-етикетних норм 
української мови) 

Поведінковий (уміння
спілкуватися відповідно до 
ситуації спілкування)



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

151

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

тичною основою для діагностування стану її сфор-
мованості. Перспективи подальших досліджень 
убачаємо в розробленні системи вправ, тестових 
завдань, які сприятимуть формуванню мовленнє-
вої культури майбутніх фахівців сфери туризму.
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ЕТНОМУЗИКОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ETHNIC MUSIC EDUCATION IN UKRAINE: 
QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

Розглядаються основні аспекти, концепції, 
принципи і завдання сучасної вищої етно-
музикологічної освіти в Україні. Актуалі-
зується питання необхідності розвитку 
спеціалізації «музична фольклористика» та 
підготовки фахівців-фольклористів – дослід-
ників і практиків у закладах вищої освіти 
України, що зумовлене необхідністю прак-
тичного оволодіння майбутніми фахівцями 
методологією і технологією дослідження 
традицій усної народної музичної культури, 
викладання етномузикологічних дисциплін і 
аутентичного фольклорного виконавства. 
Наголошено на тому, що підготовка фоль-
клористів в Україні є складником загальноу-
країнської стратегії збереження, підтримки 
і розвитку національних цінностей, що є 
основою формування у молоді національ-
ної самосвідомості, розуміння національної 
самобутності, а отже, збереження націо-
нальної ідентичності, від чого, безперечно, 
залежить збереження й утвердження укра-
їнської незалежності. У цьому контексті 
визначаються специфічні ознаки сучасних 
фольклористичних колективів, зокрема 
наголошується, що специфіку фольклор-
ного ансамблю як творчого колективу визна-
чають зміст і особливості функціонування 
фольклорних текстів у культурній традиції, 
що формують принципи і підходи в освоєнні 
народно-пісенного матеріалу. Окремо ана-
лізується розвиток спеціалізації «Музич-
ний фольклор» у Київському національному 
університеті культури і мистецтв: опи-
суються принципи (принцип системного 
вивчення явищ народної традиційної куль-
тури; принцип узгодженості творчої актив-
ності студентів на репетиціях і їхньої 
самостійної роботи над народно-музичним 
матеріалом, принцип послідовного освоєння 
народної пісні з поступовим ускладненням 
виконавських завдань та інше), розгляда-
ються питання теорії і практики викла-
дання основної базової навчальної дисципліни 
спеціалізації – «Фольклорний ансамбль» як 
інноваційної форми вищої етномузикологіч-
ної освіти в Україні.

Ключові слова: фольклор, фольклорис-
тика, етномузикологія, заклад вищої освіти, 
фольклорний ансамбль.

The main aspects, concepts, principles and tasks 
of modern higher ethnomusicological education in 
Ukraine are considered. The issue of the need to 
develop the specialization of “Musical folklore” and 
the training of specialists-folklorists – researchers 
and practitioners in institutions of higher educa-
tion of Ukraine, is due to the necessity of practical 
mastery by future specialists of the methodology 
and technology of studying the traditions of oral 
folk music culture, teaching ethnomusicologi-
cal disciplines and authentic folk performances. 
It is emphasized, that the training of folklorists in 
Ukraine is an integral part of the overall Ukrainian 
strategy for the preservation, support and devel-
opment of national values, which is the basis for 
the formation of national identity in the youth, an 
understanding of national identity, and hence the 
preservation of a national identity, which, of course, 
depends on the preservation and the establish-
ment of Ukrainian Independence. In this context, 
specific features of contemporary folklore groups 
are determined, in particular, it is emphasized: the 
specifics of the folklore ensemble as a creative 
collective determine the content and features of 
the functioning of folklore texts in the cultural tradi-
tion that form the principles and approaches in the 
development of folk song material. The develop-
ment of the specialization “Musical Folklore” at the 
Kyiv National University of Culture and Arts is ana-
lyzed separately: the principle of systematic study 
of the phenomena of folk traditional culture, the 
principle of coherence of students’ creative activity 
on rehearsals and their independent work on folk 
musical material, the principle of the consistent 
development of folk songs from gradual compli-
cation of performing tasks, etc.), the questions of 
theory and practice of teaching the basic discipline 
of specialization are considered – “folk ensemble” 
as an innovative form ethnomusicological higher 
education in Ukraine.
Key words: folklore, ethnomusicology, institution 
of higher education, folklore ensemble.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку вітчизняної практичної етномузикології в 
умовах стрімких глобалізаційних світових проце-
сів, невпинного надшвидкого розвитку технологій 
і пов’язаної із цими процесами нівеляції етнічних/
національних цінностей мусимо констатувати, що 
«у цілій Україні дослідників традиційної музичної 
культури взагалі не більше трьох десятків, які гур-
туються біля декількох етномузикологічних дослід-
ницьких центрів» [1]. До того ж «основна маса 
працівників культури, що має відношення до фоль-
клорної проблематики та орієнтована на вирішення 
завдань народної творчості, навчається в системі 
культурно-просвітницької діяльності і практично 
не має фольклористичної підготовки». [3, с. 323] 

І якщо, для прикладу, Американська Спілка етному-
зикологів (Society for Ethnomusicology) нині налічує 
понад 2500 членів, а у Міжнародній раді з традицій-
ної музики (International Council for Traditional Music 
або скорочено ІСТМ) зареєстровано щонайменше 
300 індивідуальних членів та понад сотня амери-
канських інституцій, у яких ведуться дослідницькі 
студії над музичним фольклором, то в Україні «про-
сто не вистачає фахівців, здатних займатися бодай 
найнеобхіднішими дослідженнями принаймні влас-
ного традиційного (селянського) фольклору, який 
безповоротно, нещадно зникає з кожним роком, не 
говорячи вже про вивчення народної музики дале-
ких екзотичних культур (хоча й фінансово такі студії 
нам наразі також далеко не по кишені), а чи сту-
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діювання різних аспектів проявів сучасної міської, 
модернової масової культури, що особливо попу-
лярне в Америці та Західній Європі». [1]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
виток змісту музично-фольклористичних дисциплін 
у вишах України (як складника етномузикологічної 
освіти) досліджувався науковцями у різних аспек-
тах, зокрема: педагогічні умови засвоєння народ-
них звичаїв обґрунтовує В. Пабат; формуванню 
гуманістично-орієнтованої світоглядної позиції 
майбутніх учителів засобами народно-пісенної 
творчості присвятив свої наукові розвідки А. Кар-
пун; розвиток педагогічного інтересу до музичної 
народно-пісенної творчості у вчителів початкових 
класів і підготовка вчителів до виховної роботи 
в школі на матеріалі фольклору є у центрі уваги 
Т. Танько; використання пісенно-обрядового фоль-
клору в процесі професійної підготовки вчителя 
музики досліджує Л. Філоненко; розвитку змісту 
музично-фольклористичних дисциплін у системі 
вищої музичної освіти України присвячена дисер-
тація Т. Карпінської. Назвемо також імена відомих 
фольклористів пострадянського простору А. Мехнє-
цова, А. Кабанова, В. Щурова, Г. Сисоєвої, О. Мур-
зіної, Є. Єфремова, Л. Гапон, Н. Жуланової та ін., 
в доробку яких є дослідження з питань навчання і 
формування особистості фахівця-етномузиколога. 
Деякі аспекти з окресленої тематики порушувалися 
нами у попередніх розвідках.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Однак принципи і завдання вищої 
етномузикологічної освіти в Україні (особливо її 
практичного складника), з огляду на її відносно 
нещодавню появу у вишах, ще й до сьогодні не є 
ґрунтовно сформульованими, наукових розвідок та 
науково-методичних робіт з цього напряму освіт-
ньої діяльності в Україні бракує.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті  –розглянути основні 
аспекти, концепції, принципи і завдання сучасної 
вищої етномузикологічної освіти в Україні; актуалі-
зувати питання необхідності розвитку спеціалізації 
«музична фольклористика» та підготовки фахівців- 
фольклористів – дослідників і практиків у закла-
дах вищої освіти України; визначити специфічні 
ознаки сучасних фольклористичних колективів, 
проаналізувати розвиток спеціалізації «Музичний 
фольклор» у Київському національному універси-
теті культури і мистецтв; розглянути питання теорії 
і практики викладання основної базової навчаль-
ної дисципліни спеціалізації – «Фольклорний 
ансамбль» як інноваційної форми вищої етномузи-
кологічної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метою освітньої програми з підготовки етномузи-
кологів у вишах України є практичне оволодіння 
майбутніми фахівцями методологією і техноло-
гією дослідження традицій усної народної музич-

ної культури, викладання етномузикологічних 
дисциплін і аутентичного фольклорного виконав-
ства. Переконані, що прикладна мета підготовки 
етномузикологів в Україні є складником загально-
державницької стратегії збереження, підтримки і 
розвитку національних цінностей (мови, народної 
пісні, танцю, музики, декоративно-прикладного 
мистецтва, традицій, менталітету загалом), що є 
основою формування у молоді національної само-
свідомості, розуміння національної самобутності, 
а отже, збереження національної ідентичності, від 
чого, безперечно, залежить збереження й утвер-
дження української незалежності. 

На жаль, етномузикологія як спеціалізація, не 
маючи конкурентної спроможності (через своє вузь-
кофахове спрямування) в саморекламі і популяр-
ності серед молоді, як, наприклад, спеціальності 
«право» чи «міжнародні відносини», які щороку 
користуються шаленим попитом серед вступників 
вишів, швидко зникає з освітнього простору Укра-
їни, не маючи належної підтримки від державних 
органів і якісної програми розвитку і підтримки 
цього унікального штучного (не масового!) напряму 
вищої мистецької (і гуманітарної загалом) освіти 
на державницькому рівні. Про це свідчить посту-
пове закриття спеціалізацій «Фольклористика»,  
«Етнологія», «Етномузикологія» в багатьох вишах 
України. 

На цьому тлі яскраво вирізняється факультет 
музичного мистецтва Київського національного 
університету культури і мистецтв, який вже давно 
став осередком підтримки і розвитку практичної 
музичної фольклористики в Україні: спеціалізація 
«музичний фольклор» тут існує з 1991 року (рік 
заснування відомого в Україні і далеко за її межами 
лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів 
та фестивалів фольклорного ансамблю «Кралиця» 
КНУКіМ, керівник – заслужений працівник культури 
України І. Сінельніков); перший цілеспрямований 
набір майбутніх керівників фольклорних колективів, 
дипломованих фольклористів-етномузикологів тут 
було здійснено 1992  року, а перший випуск фахів-
ців із зазначеною кваліфікацією відбувся 1994 року.

У цілому ідеєю створення колективів, що займа-
ються поверненням у народ фольклорних співочих 
традицій, і пов’язаної із цим необхідності підготовки 
фахівців-етномузикологів, що актуалізувалася у 
1990-ті рр., послужила «реакція на раніше чинне 
державне замовлення в сфері культурної полі-
тики зі створення «державних» або самодіяль-
них «народних хорів» і «ансамблів пісні і танцю», 
діяльність яких була спрямована на «поліпшення» 
й «осучаснення» традиційного народного мисте-
цтва. Основним завданням творчого товариства з 
вивчення й освоєння музичного етнічного матеріалу 
і подальшого його виконання було їх збереження» 
[6, с. 88]. Механізми масової появи різноманітних 
фольклористичних формацій у 1980–1990-ті та у 
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2000-і рр. проаналізував А. Дубосарський, який під-
креслює: «Практичною ініціативою фольклористів 
було відновлення музично-етнографічних концер-
тів за участю автентичних фольклорних співаків і 
музикантів. Іншим каналом інформації про справ-
жні народні традиції стали фольклорні експедиції, 
зокрема студентські, введені в навчальні програми 
гуманітарних факультетів...» [2].

До одних із перших професійних творчих 
колективів етно-фольклористичного спрямування 
в радянський період слід віднести співоче това-
риство Д. Покровського, який створив у Москві 
ансамбль-лабораторію «Експериментальний 
ансамбль народної музики» при фольклорній комі-
сії Спілки композиторів РРФСР. У 1970-х рр. при 
Ленінградській консерваторії починає свою творчу 
діяльність фольклорний ансамбль під керівни-
цтвом А. Мехнєцова. Крім цього, А. Мехнєцов є 
розробником концепції так званого «культурного 
перетворення» [3, с. 321], основними аспектами 
якої є: надання особистості реальних можливос-
тей здійснення права на вільний вибір напряму 
розвитку творчих здібностей; забезпечення віль-
ного доступу кожного до культурної спадщини 
свого народу; природне відтворення традицій 
народної культури на основі розвитку суспільно 
значущих функцій фольклору в сучасних умовах і 
формах його побутування. 

Відповідно до цієї концепції діяльність профе-
сійного (сюди віднесемо і навчально-студентські) 
фольклористичного/фольклорно-етнографічного 
колективу має включати в себе ґрунтовні регі-
ональні експедиційні обстеження, реконструк-
цію фольклорних записів і їх подальшу розробку, 
створення централізованих з вільним доступом 
фольклорно-етнографічних фондів, видання 
фольклорно-етнографічних матеріалів (наукових, 
навчально-методичних та інших). У масштабах дер-
жави – це організація професійних фольклорно-
етнографічних колективів та спеціальних залів для 
фольклорно-етнографічних концертів, створення 
навчальних закладів з вивчення народної творчості 
з метою професійної орієнтації та з метою просвіт-
ництва, підготовку фахівців з фольклору широкого 
профілю та впровадження спеціальних програм 
для підготовки кадрів у цій сфері та багато іншого 
[3, с. 321–323].

Аналіз плідної багаторічної науково-творчої 
діяльності колективів Д. Покровського, А. Мехнє-
цова та інших фольклористів-першопрохідців у 
1970–2000-і рр. дав можливість сформулювати 
такі аксіоми: специфіку фольклорного ансамблю як 
творчого колективу визначають і формують прин-
ципи і підходи в освоєнні народно-пісенного матері-
алу в колективі, зміст і особливості функціонування 
фольклорних текстів у культурній традиції. 

Специфіка кожного фольклористичного колек-
тиву залежить від багатьох факторів, зокрема 

враховуємо: художньо-дослідницьке спрямування 
колективу і його керівника, ступінь занурення 
у традиційну культуру, рівень сформованості 
вокально-виконавських знань, умінь і навичок 
окремих виконавців і колективу в цілому та ін. 
Ознаками специфіки таких колективів є: по-перше, 
освоєння «справжніх форм музичного фольклору 
з урахуванням жанрової і мовно-стильової при-
належності, умов побутування і закономірностей 
історичного розвитку традицій народної музичної 
культури» [4, с. 179]. По-друге, осягнення особли-
востей народної музично-поетичної мови, хорео-
графії з урахуванням обрядової практики; форму-
вання навичок і умінь фольклорного виконавства 
на основі освоєння всього різноманіття форм і жан-
рів народної музичної культури: зразки раннього 
інтонування (ранньофольклорні зразки), пісенні 
та пісенно-хореографічні форми, вокально-інстру-
ментальні композиції. По-третє, оволодіння як 
сольною, так і колективною формами виконання 
і пов’язане із цим вміння вільно імпровізувати в 
процесі виконання вокального тексту, володіння 
фактурою і всіма варіантами мотиву музичного 
твору. 

Разом із А. Мехнєцовим наголосимо: «Потрібно 
принципово змінити структуру клубної роботи в 
цілому і основи роботи самодіяльності (насам-
перед дитячих колективів). Необхідно подолати 
демонстраційну (концертно-показову) спрямова-
ність роботи художніх колективів; основний зміст 
їхньої роботи має бути організований з орієнта-
цією на сферу спілкування» [3, с. 322].

Отже, з огляду на все вищенаведене, під-
креслимо: навчальна дисципліна «Фольклорний 
ансамбль» є одним з базових курсів у системі 
професійної підготовки фольклориста-практика 
(зокрема, у КНУКіМ). Опанування курсу ставить 
собі за мету глибоке і всебічне осягнення народ-
ної музичної культури через практичне освоєння 
співочих традицій різних регіонів України, глибоке 
занурення в автентичне виконавство і «системне 
вивчення явищ народної традиційної культури» 
через «встановлення багатопланових зв’язків 
фольклору в контексті культурної традиції» 
[4, с. 179]. Причому джерельну базу всієї навчаль-
ної, науково-освітньої, методичної і концертно-про-
світницької діяльності фольклорного ансамблю 
становлять фольклорно-етнографічні матеріали, 
зафіксовані під час польових досліджень викла-
дачами і студентами-фольклористами КНУКіМ, які 
протягом 27 років існування спеціалізації «музич-
ний фольклор» в університеті щорічно виїжджа-
ють в експедиції, де записують унікальні відомості 
з фольклору та етнографії різних регіонів України.

Підкреслимо, що виконання складного 
завдання з освоєння народно-пісенних традицій 
у рамках дисципліни «Фольклорний ансамбль» у 
КНУКіМ стає неможливим без інтеграції з іншими 
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предметами, такими як: «Фах (сольний спів та 
транскрипція народної музики)», «Теорія музич-
ного фольклору», «Історія та теорія виконав-
ської фольклорної традиції», «Методика роботи 
з фольклорним колективом» та ін. Таке взаємо-
проникнення предметів необхідне для отримання 
цілісного уявлення про народну музичну культуру 
і якнайглибшого занурення у традиційну культуру 
з метою опанування автентичної виконавської 
манери у найбільш наближеному до її природного 
регіонального побутування варіанті виконання. 
Тому «на початкових етапах освоєння фольклор-
них зразків особлива увага приділяється слуханню 
етнографічних записів. Це дає можливість накопи-
чити слухові враження» [5, с. 86]. 

Моменту відтворення народної пісні передує 
копітка робота з розшифрування поетичного тек-
сту і нотації музичного автентичного зразка. Цю 
роботу студент виконує самостійно під керівни-
цтвом викладача. У цілому курс «Фольклорний 
ансамбль» побудований на принципі послідовного 
освоєння народної пісні з поступовим ускладнен-
ням виконавських завдань. Так, одним із завдань 
є етнографічно достовірне (наближене до варі-
анту природного побутування) відтворення зраз-
ків народної пісенності, отже, під час репетиційної 
роботи робиться акцент на осягнення особливос-
тей місцевого виконавського стилю, тембрових та 
теситурних характеристик, виконавських прийо-
мів, освоєння народної діалектної мови тощо. 

Зауважимо, що в основі діяльності фольклор-
ного ансамблю лежить принцип узгодженості твор-
чої активності студентів на репетиціях (аудиторна 
робота) і їхньої самостійної домашньої підготовки 
(позааудиторна робота), причому самостійному 
опануванню матеріалу, згідно з робочими пла-
нами підготовки фольклористів у КНУКіМ, нада-
ється перевага і відводиться близько 60–70% 
від загального обсягу годин з дисципліни. Сту-
денти зобов’язані регулярно виконувати домашні 
завдання, надзвичайно важливою частиною яких 
є робота з оригінальними фольклорними аудіо- і 
відеоматеріалами, а також самостійне освоєння 
музично-поетичних жанрів з урахуванням мето-
дики роботи на аудиторних заняттях. Отже, під 
час самостійної роботи з дисципліни «Фольклор-
ний ансамбль» студенти розшифровують поетичні 
тексти фольклорних зразків і надають коментарі 
до них; роблять нотації наспівів; здійснюють ана-
ліз народної пісні з обов’язковим виявленням 
основних закономірностей побудови музичного 
тексту. І в класі, і в процесі самостійної роботи 
студенти мусять дотримуватися основних ета-
пів розучування народної пісні: визначення зміс-
товного плану фольклорного зразка; робота над 
діалектними особливостями поетичного тексту; 
вокальна робота і практичне освоєння музичної 
фактури народної пісні.

Після закінчення курсу й опанування під керів-
ництвом досвідченого викладача-фольклориста 
кількох різнорегіональних виконавських традицій 
(манер) студенти самостійно розучують з фоль-
клорним колективом програму для складання 
Комплексного кваліфікаційного іспиту з фаху (дер-
жавної атестації), демонструючи цим свою готов-
ність до професійної діяльності.

Висновки. Таким чином, курс «Фольклорний 
ансамбль» (як одна з найважливіших дисциплін у 
системі спеціалізованого навчання у ЗВО) вирішує 
найважливіші завдання із формування професій-
ного обличчя етномузиколога-дослідника і етному-
зиколога-виконавця. «Опора на історичний досвід 
формування особистості музиканта в традицій-
ному народному середовищі, введення і викорис-
тання у навчальному процесі закріплених природ-
ною практикою механізмів наступності народних 
пісень дають змогу віднести цю програму до інно-
ваційних форм вищої етномузикологічної освіти» 
[5, с. 86].
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РОЗРОБЛЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ «КЛІПОВОГО» 
МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ СПОСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
DEVELOPMENT OF APPROACHES IN RELATION TO TRANSFORMATION 
OF THE “CLIP THINKING” OF FUTURE TEACHERS BIOLOGY 
BY THE METHODS OF ORGANIZATION THE EDUCATIONAL-RESEARCH 
ACTIVITY IN PROFESSIONAL PREPARATION

У статті висвітлено питання та шляхи 
розв’язання психолого-педагогічної про-
блеми «кліпового» мислення, яке домінує 
у значної кількості сучасних студентів, 
зокрема, у студентів-біологів. Спостеріга-
ється тенденція посилення цього явища в 
учнівському середовищі. У результаті, в сту-
дентів (учнів) змінюється стиль, способи 
отримання інформації, її обробки та нако-
пичення. Саме такі умови задають необхід-
ність інноваційних змін фахової підготовки 
молоді загалом. Аналіз психолого-педагогіч-
ної літератури дав змогу виокремити про-
відні риси «кліпового» мислення на основі 
рівня розробленості проблеми у різних дослі-
дженнях. У результаті такого аналізу шля-
хом ранжування виокремлено сім основних 
рис «кліповості»: висока швидкість сприй-
няття та поверхнева обробка інформації 
(кількісне оперування), переваги візуальної 
(образної) інформації, алогічність, дефіцит 
уваги та концентрації, знижена потреба та 
здатність до творчості, втрата бажання 
пізнання нового, фрагментарність та моза-
їчність картин світу. Автори основним шля-
хом трансформації «кліпового» мислення 
вважають продуктивну діяльність студен-
тів. Одним із видів такої діяльності виокрем-
лено навчально-дослідницьку. Серед спосо-
бів її організації провідні автори вбачають 
активізацію процесу навчання із залученням 
проблемно-пошукових та дослідницьких під-
ходів. До ефективних прийомів організації 
навчально-дослідницької діяльності студен-
тів, як показала апробація в курсі «Цитоло-
гія», віднесено: формування алгоритму від-
повіді на порівняння та інші логічні операції; 
заповнення опорних таблиць зі змістовими 
прогалинами; різноманітні прийоми з підви-
щення мотивації до пізнання; знаходження 
в навчальних текстах змістових одиниць 
для складання їх планів; застосування кре-
алізованих текстів; складання кластерів, 
виокремлення головного в тексті в межах 
навчального матеріалу.
Ключові слова: мозаїчне, «кліпове» мис-
лення, майбутні вчителі біології, риси «кліпо-
вості», продуктивна діяльність, навчально-

дослідницька діяльність, прийоми, форми та 
методи навчально-дослідницької діяльності.

The article covers the issues and ways of its solu-
tion concerning the psychological and pedagogi-
cal problem of “clip” thinking, which is dominated 
by a large number of modern students, in particu-
lar, biologists. There is a tendency to increase this 
phenomenon in the student environment. As a 
result, students (pupils) change the style, ways of 
receiving information, its processing and accumu-
lation. It is conditions, that determine the need for 
innovative changes in the professional training of 
young people in general. Analysis of psychologi-
cal and pedagogical literature allowed highlight the 
main features of “clip” thinking based on the level 
of development of the problem in various studies. 
As a result of this analysis, seven key features of 
“clip art” are distinguished by ranking: high speed 
of perception and surface processing of informa-
tion (quantitative operation), advantages of visual 
(figurative) information, logic, lack of attention and 
concentration, reduced need and ability to creativ-
ity, loss of desire for knowledge new, fragmentary 
and mosaic of world paintings. The authors con-
sider the productive activity of the students as the 
main way of transforming “clip” thinking. One of the 
types of such activity is the educational-research. 
Among the ways of its organization, the leading 
authors see the activation of the learning process 
with the involvement of problem-searching and 
research approaches. The effective methods of 
organizing the teaching and research activities 
of students as demonstrated by the approbation 
in the course “Cytology”, include: the formation of 
an algorithm for the answer to comparisons and 
other logical operations; filling in the reference 
tables with the content gaps; various techniques 
for increasing motivation to cognition; finding in 
the textbooks of content units for drawing up their 
plans; application of cited texts; assembling clus-
ters, separating the main in the text within the edu-
cational material.
Key words: mosaic, “clip” thinking, future teach-
ers of biology, features of “clip”, productive activ-
ity, teaching and research activities, techniques, 
forms and methods of teaching and research 
activities.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку цивілізації спостерігається активна та 
всеохоплююча інформатизація всіх сфер життя. 
Значні обсяги інформації щогодини свідомо та 
несвідомо сприймаються нами як належне. Це 
безпосередньо змінює стиль, способи її отри-
мання, обробки та накопичення. У таких умовах, 
запобігаючи перевантаженню вищої нервової 
діяльності людини, сприйняття такої інформа-
ції стає фрагментарним або мозаїчним. Вказане, 

на думку психологів, спричиняє виникнення «клі-
пового» сприйняття як складника «кліпового» 
мислення [14; 31; 35]. Найвразливішою соціаль-
ною категорією стосовно такого типу мислення є 
сучасні студенти, які формуються і розвиваються 
разом з комп’ютерним прогресом. Тому їхні осно-
вні мисленнєві операції відрізняються від людей з 
лінійним сприйняттям та понятійним мисленням. 
У результаті спостерігаємо невідповідність осно-
вних прийомів подачі навчального матеріалу з боку 
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викладачів та його сприйняття студентами. Вихо-
дячи з цього, науковці наголошують на нагальній 
потребі переходу до нової освітньої парадигми, 
діючим інструментом якої є інноваційні методи та 
форми фахової підготовки, які враховують такий 
тип мислення [34]. Феномен «кліповості» ґрун-
товно доведений для студентів технічних напрямів 
підготовки [22]. Підтвердженням феномена «клі-
пового» мислення у майбутніх учителів біології є 
результати їх анкетування нами у Національному 
педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова 
(Київ), Херсонському державному університеті 
(Херсон), Національному педагогічному універ-
ситеті ім. О. Довженка (Глухів) та Рівненському 
гуманітарному університеті (Рівне). У ньому взяли 
участь 350 студентів з 1-го по 5-ий курси, які вико-
нали тест для діагностування «кліпового» мис-
лення за М. Літвіновою [21, с. 144]. Результати 
вказаного дослідження містить таблиця 1.

Аналіз анкетування засвідчив: 1) серед май-
бутніх учителів біології присутня значна частка 
студентів (37,4%), яким притаманне «кліпове» 
мислення; 2) на різних курсах відсоток «кліпови-
ків» неоднаковий; 3) спостерігається зменшення 
кількості студентів-«кліповиків» від 1-го до 5-го 
курсу; 4) виявлення такого феномена викли-
кало зацікавленість не тільки у викладачів цих 
курсів, а й студентів-респондентів. Останні під-
твердили існування певних труднощів під час 
підготовки до занять та домінування короткочас-
ного запам’ятовування навчального матеріалу як 
власного відчуття, що є причиною труднощів під 
час складання колоквіумів і виконання завдань 
продуктивної спрямованості. Виявлені тенденції 
перевірили стосовно різних ЗВО (див табл. 2).

Як свідчать дані цієї таблиці, тенденції поси-
лення феномена «кліповості» у різних вишах сут-
тєво не відрізняються. Отже, фахова підготовка 
майбутніх учителів біології, як і студентів технічних 
та інших природничих спеціальностей, потребує 
суттєвого реформування в контексті «кліповості» 
мислення. Одним зі шляхів розв’язання вказа-
ної проблеми є підвищення рівня продуктивної 
діяльності студентів під час навчання. У психо-
лого-педагогічній літературі [23; 36] є думка, що 
ефективним засобом такого підвищення є ціле-
спрямований розвиток дослідницьких, зокрема 
навчально-дослідницьких умінь студентів. Такі 
уміння формуються у процесі організації відповід-
ної діяльності [16].

Аналіз останніх досліджень. Поняття «клі-
пове» мислення в сучасній психолого-педагогіч-
ній та методичній літературі зустрічається все 
частіше і турбує науковців різних напрямів про-
фесійної підготовки. Вперше цей термін (англ. 
clip – у перекл. відрізок) був використаний англій-
ським футурологом Е. Тоффлером. У разі харак-
теристики сучасної культури отримання будь-якої 
інформації він наголошує на її фрагментарності 
та різнорідності. Саме ці особливості подачі мате-
ріалу, на думку фахівця, формують фрагментарні 
та поверхневі знання [35]. Пізніше інший науко-
вець, Ф. Гіренок, розширює межі цього поняття. 
Він вказує, що «кліп – це та частина, яка не має 
нічого спільного із загальним» [10, с. 16]. Вчений 
вбачає проблему в тому, що сучасні студенти за 
рахунок таких особливостей сприйняття та засво-
єння інформації надалі оперують фіксованими 
«кліпами», які не дають змогу логічно мислити 
та вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки 

Таблиця 1
Результати анкетування з визначення «кліповості»

Курс навчання Усього 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Кількість анкетованих студентів 350 66 88 89 88 62

Частка студентів з
 «кліповим» мисленням

147 30 34 34 29 20
37,4% 45,6 % 38,6% 38,2% 33% 32%

Таблиця 2
Відсоток «кліповості» декількох університетів

В
ід

со
то

к 
«к

лі
по

во
ст

і»

Ку
рс

НПУ ім.  
М.П. Драгоманова 

(Київ)

Рівненський 
державний 

університет (Рівне)

Національний 
педагогічний університет 
ім. О. Довженка (Глухів)

Херсонський 
державний 
університет 

(Херсон)

1 43,75 44,4 44 35

2 37,5 40 33,3 40,5

3 35,7 35,3 30,4 45,7

4 38,4 31,8 30 30,3

5 35 27,3 29,4 25
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між явищами, процесами та подіями. Підтриму-
ючи ідеї попередніх авторів, А. Ісаєва і С. Мала-
хова називають першопричину цього феномена. 
Вона полягає у «кліповому» сприйнятті, яке в 
майбутньому порушує процес формування кон-
тексту. Науковці висувають гіпотезу: «кліпове» 
сприйняття блокує враження та відношення, які 
є необхідними атрибутами зрілої думки в процесі 
синтезу цілісного інтелектуального продукту [14]. 
Інша група фахівців з психології розвиває думку 
щодо особливостей інтелектуального та особис-
тісного розвитку сучасних студентів, зокрема, в 
контексті «кліпових» форм сприйняття та пере-
робки інформації. Їхні погляди одностайні в тому, 
що залежно від ступеня «кліповості» йдеться про 
«кліпове» сприйняття – «кліпове» мислення – 
«кліпову» культуру – «кліпову» свідомість. Таке 
послідовне впровадження «кліповості» під час 
фахової підготовки порушує процес формування 
фундаментальних знань, що є неприпустимим у 
професійному становленні [1; 31; 36]. Вказане 
теоретичне підґрунтя та практичний досвід, 
що містять праці психологів, задали темп щодо 
розв’язання нагальної потреби інноваційного 
підходу в навчанні. Провідним серед розвитку 
напрямів такого підходу щодо когнітивної сфери 
студентів-«кліповиків» є формування навичок 
аналізу і класифікації інформаційного потоку 
[2; 7; 8; 13; 29]. У науково-педагогічній літера-
турі є низка праць, яка присвячена особливос-
тям упровадження інноваційних форм, методів і 
прийомів, що безпосередньо спрямовані на риси 
«кліповості» студентів, зокрема, під час вивчення 
математики та фізики в технічних та педагогічних 
ЗВО [4; 5; 25; 34]. Це питання також розробля-
ється для таких напрямів підготовки, як менедж-
мент соціокультурної діяльності [27], філології 
[11] і комп’ютерної інженерії [23]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Cтосовно підготовки фахів-
ців-природничників ґрунтовні наукові напрацю-
вання, в яких висвітлені особливості підготовки сту-
дентів-кліповиків», має лише методика навчання 
фізики [22; 26]. В інших сучасних природничих 
методиках навчання ця проблема розроблена не 
досить. Проте мозаїчність мислення – серйозна 
перешкода у професійній підготовці фахівців у 
галузі природничих наук.

Тому метою дослідження стало виокремлення 
провідних рис «кліпового» мислення і підходів до 
організації навчально-дослідницької діяльності 
у підготовці майбутніх учителів біології під час 
навчання з урахуванням їхнього «кліпового» мис-
лення. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «клі-
пове мислення» має полісемію визначення. 
В межах нашого дослідження під цією дефініцією 
розуміємо процес відображення багатьох різно-

манітних властивостей об’єктів без урахування 
зв’язків між ними. Воно характеризується фраг-
ментарністю інформаційного потоку, алогічністю, 
повною різнорідністю інформації, що потрапляє 
з високою швидкістю переключення між її фраг-
ментами та відсутністю цілісної картини сприй-
няття навколишнього світу [31]. Таким чином, 
Т. Семеновських, визначивши поняття «кліпове 
мислення», дорівнює його до когнітивного стилю. 
Т. Чиркова [36] висвітлює дещо інше бачення 
«кліпових» форм сприйняття та обробки інфор-
мації в когнітивній сфері сучасної молоді. Дослі-
джуючи проблеми професійної підготовки бака-
лаврів психології, вона проводить паралель між 
«кліповим» та наочно-образним мисленням. На 
її думку, ці типи подібні за особливостями сприй-
няття навчального матеріалу у вигляді образів. 
Тому першою відмінною властивістю «кліпових» 
форм, за Т. Чирковою, є їх образність. Цей фахі-
вець у складі «кліповості» також називає підви-
щений емоційний складник у мотиваційно-регу-
ляторних механізмах, що безпосередньо блокує 
потребу до пізнання нового. Однією з позитивних 
властивостей вказаного типу мислення Т. Чир-
кова виокремлює особливості формально-дина-
мічних індивідуальних особливостей (швидкісні, 
ергічні та варіативні), що значно спростовують 
сприйняття та обробку значних обсягів сучас-
ного інформаційного потоку [36]. У ґрунтовній 
праці М. Літвінової [22] з проблеми адаптивного 
навчання фізики наведено більше, ніж десять 
ознак «кліповості». 

Проведене дослідження – один зі шляхів 
розв’язання вказаної проблеми щодо підготовки 
майбутніх учителів біології. Першим його етапом 
стало виокремлення провідних рис «кліповості» 
мислення студентів на основі аналізу відповідної 
психологічної та науково-методичної літератури. 
Результати такого аналізу містить таблиця 3. Він 
дав змогу виокремити 24 риси «кліповості». Далі 
провели ранжування таких рис, що дало змогу 
виокремити 7 основних (у табл. 3 виділено кур-
сивом). Вони найчастіше зустрічаються в працях 
фахівців і тому їх можна вважати провідними влас-
тивостями феномена, що розглядається. Саме 
вони і стали об’єктом трансформації в межах 
фундаментальних біологічних дисциплін, зокрема 
курсу «Цитологія», з метою зниження ступеня 
«кліповості» мислення студентів і підвищення 
результативності їхньої фахової підготовки. Серед 
них – зниження рівня основних логічних операцій 
(аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та кла-
сифікації); переваги візуальної (образної) інфор-
мації; висока швидкість сприйняття та поверхнева 
обробка інформації; дефіцит уваги та її концентра-
ції; фрагментарність та мозаїчність картин світу; 
втрата бажання до пізнання; знижена потреба та 
здатність до продуктивної діяльності. 
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Таблиця 3
Провідні риси кліпового мислення студентів

№ Риси кліпового мислення

Автори

[2
0]

[2
9]

[1
2]

[2
7]

[1
0]

[2
4]

[3
1]

[1
1]

[2
2]

[2
6]

[3
5] [3
]

[1
9]

[2
3]

[1
3]

1 Непослідовне та нетекстове 
сприйняття + + +

2 Безсвідоме засвоєння +

3 Домінування короткочасного 
запам’ятовування + +

4 Вміння швидко переключатись 
на нову задачу (подразник) + +

5 Багатозадачність + + + +

6

Висока швидкість 
сприйняття та поверхнева 
обробка інформації (кількісне 

оперування)

+ + + + + + +

7 Підвищений емоційний стан 
(гіперактивність) + + + + +

8 Переваги візуальної (образної) 
інформації + + + + + + +

9

Знижена здатність до 
основних логічних операцій 
(аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення та класифікації)

+ + + + + + + + + + + +

10 Алогічність + + + + + +

11 Оперування змістом 
фіксованої довжини + + + + + +

12 Конкретність та дискретність 
мислення + +

13 Лабільність +

14 Дефіцит уваги  
та концентрації + + + + + +

15 Знижена потреба та 
здатність до творчості + +

16 Втрата бажання  
пізнання нового + + +

17 Фрагментарність  
та мозаїчність картин світу + + +

18
Використання вторинної 

інформації на рівні її 
переробки та комбінування

+ +

19 Неструктурованість  
у бажаннях та вчинках + +

20 Оперування тільки змістом 
фіксованої довжини + + + + +

21 Сприйняття інформації через 
короткі, яскраві символи + +

22 Диспропорція між формаль-
ним та реальним рівнем знань +

23
Відсутність потреби до 

запам’ятовування, звички до 
легкодоступності інформації

+

24 Відсутність враження  
і ставлення +
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Наступним етапом дослідження став аналіз 
відповідних літературних першоджерел з метою 
ефективного винаходу методичних засобів впливу 
на ці провідні риси «кліповості» студентів. Було 
з’ясовано, що в науково-методичній літературі 
є праці, які містять підходи, котрі спрямовані на 
організацію продуктивної діяльності студентів 
у контексті їх «кліповості». Таким прикладом є 
дисертаційне дослідження М. Літвінової [22], яка 
пропонує різноманітні методи, форми і прийоми 
організації продуктивної діяльності студентів під 
час навчання фізики. Серед них вона виокремлює 
візуалізацію навчальної інформації, проектно-
ігрові прийоми з використанням метафорично-
асоціативних карт. Окрім цього, в основі прийомів 
організації навчальної діяльності фахівець вбачає 
часту зміну видів діяльності, джерел інформа-
ції, створення центрального образу явища або 
поняття, що вивчається. Вищевказаний науковець 
наголошує на необхідності створення освітнього 
продукту, нового для тих, хто навчається [22]. 
Підтримуючи попереднього фахівця, В. Лозиць-
кий розглядає продуктивну діяльність студентів 
як провідний шлях до подолання «кліповості» 
сучасних студентів -інформатиків. Серед спосо-
бів її організації він називає активізацію процесу 
навчання із залученням проблемно-пошукових, 
дослідницьких підходів у навчанні; науковість 
змісту навчання; забезпечення можливості побу-
дови всіх видів діяльності на науково обґрунтова-
них принципах [23]. Така позиція авторів не випад-
кова. У педагогічній теорії і на практиці процес 
навчання розглядають насамперед як діяльність. 
В. Беспалько виокремив три її види: репродук-
тивну, продуктивну і творчу. Відмінна особли-
вість людини (її свідомості і мислення) полягає в 
тому, що вона може виконувати як репродуктивну, 
так і продуктивну діяльність за нестачі інформа-
ції, отримуючи її з різних джерел. На думку цього 
науковця, репродуктивна діяльність – початковий 
етап освоєння діяльності, яка має на меті засво-
єння готових знань та способів дії в певних ситу-
аціях (точне відтворення уже відомого). Продук-
тивна діяльність – вид діяльності, що призводить 
до генерування нових знань і способів діяльності, 
які особистість не отримала в готовому вигляді 
(переробка відомого і створення суб’єктивно 
нового). Творча діяльність – це вищий рівень роз-
витку людської здатності до застосування раніше 
засвоєної інформації шляхом її перетворення, 
вдосконалення і створення її об’єктивно нового 
продукту (знань, об’єктів тощо) [6]. З. Калмикова 
пов’язує продуктивну діяльність з продуктивним 
мисленням і вказує на відмінність його від репро-
дуктивного. Вона вважає провідною відмінністю 
цих різновидів мислення у ступені «новизни отри-
маного в процесі мисленнєвої діяльності продукту 
стосовно отриманих знань» [15, с. 194–198]. Тому 

доцільно буде виокремити дефініцію «навчально-
дослідницька діяльність» крізь призму продуктив-
ності навчання як основного прийому пластичності 
«кліпового мислення» в бік його логічності. Продук-
тивна діяльність у методиці навчання має відобра-
ження у певних різновидах навчальної діяльності 
[18; 30]. Аналіз науково-методичних джерел, що 
проведений нами раніше [16], свідчить про те, що 
навчально-дослідницьку діяльність (НДД) можна 
розглядати у складі таких різновидів. У нашій 
попередній праці [17] НДД визначена як різновид 
продуктивної діяльності студентів, що спрямо-
вана на одержання професійних знань і форму-
вання навчальних умінь інноваційними методами 
навчання, її результатом є отримання суб’єктивно 
нових знань.

Виходячи з вищевказаного, наступним етапом 
дослідження став аналіз та добір методів, форм 
і прийомів організації навчально-дослідницької 
діяльності студентів, які б сприяли певній транс-
формації рис їх «кліповості». Таблиця 4 містить 
провідні риси «кліповості» та відповідно до їх 
специфіки сприйняття, обробки та оперування 
інформації (знань), методи, форми та прийоми 
НДД. Останні наведені у відповідних літературних 
першоджерелах. Отже, формування навчально-
дослідницьких умінь (НДУ) студентів можна роз-
глядати як один із засобів трансформації «кліпо-
вого» мислення у бік логічного. Підтвердження 
сформульованого припущення знаходимо у пра-
цях науковців [23; 35].

Подальший аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури з проблеми інноваційних підходів у підго-
товці фахівців у контексті врахування і трансфор-
мації «кліповості» студентів дав змогу відібрати 
ефективні методи і форми організації НДД. Вищев-
казане і стало останнім етапом нашого дослі-
дження. Таблиця 4 містить результати цієї праці. 
Такий добір здійснений на основі рівня розробле-
ності дидактичного супроводу у літературних пер-
шоджерелах щодо врахування і трансформації 
рис «кліповості».

Стосовно добору методичних прийомів для реа-
лізації відповідних методів і форм під час підготовки 
вчителів біології в навчанні цитології апробовані 
такі (в табл. 4 виділені курсивом): формування алго-
ритму відповіді на порівняння та інші логічні опера-
ції; заповнення опорних таблиць зі змістовими про-
галинами; різноманітні прийоми щодо підвищення 
мотивації; знаходження в тексті змістових одиниць 
для складання планів навчальних текстів; застосу-
вання креалізованих текстів; складання кластерів, 
виокремлення головного в тексті. 

Висновки. Проведене дослідження засвід-
чило, що:

 – майбутнім учителям біології, як і студентам 
інших напрямів підготовки, притаманна «кліпо-
вість» мислення;
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Таблиця 4
Підходи щодо організації навчально-дослідницької діяльності

№ Риси кліповості Методи, форми організації НДД Приклади методичних прийомів 
організації НДД

1

Знижена здатність 
до основних логічних 
операцій (аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення та 
класифікації). Алогічність.

Інноваційна лекція, яка містить 
систему інтелектуальних завдань:
а) комп’ютерні симуляції;
б) ділові та рольові ігри;
в) розбір конкретних ситуацій [19];

1. «Метод парадоксів» [4];
2. Формування алгоритму  
відповіді на порівняння  
та інші логічні операції

2

Переваги візуальної 
(образної) інформації

1) Лекція-візуалізація [13];
2) Фрейми, блоки-схеми,  
матрично-таблична опора [25];
3) Застосування креалізованих  
текстів [11; 26];
4) Інформаційні схеми [4];

1) Яскраве ілюстрування з 
використанням візуальних, 
аудіальних та кінеститичних ознак; 
2) закріплення (якоріння) ознак, 
пов’язаних з певними явищами; 
3) створення коротких слайд-
презентацій, кінофрагментів, 
візуальних рядів; 
4) створення блок-схем  
та інших графічних образів [22];

3

Висока швидкість  
сприйняття та поверхнева 
обробка інформації 

Робота з великими обсягами 
інформації у самостійному пошуку  
і самостійні висновки [20];

Заповнення опорної таблиці  
зі змістовими прогалинами [4];

4
Дефіцит уваги та 
концентрації

Виділення смислових одиниць  
[33, с. 132];

Знаходження в тексті змістових 
одиниць; складання планів навчаль-
них текстів

5

Фрагментарність  
та мозаїчність картин світу

1) Блочне вивчення матеріалу  
(модулі, страти);  
2) Складання кластерів  
(простих та складних) [13];

1) Швидкі відповіді на серію питань, 
що мають різну конструкцію;
2) заповнення фактичних, 
смислових, логічних прогалин у 
вивченому понятті, явищі з різних 
джерел інформації;
3) виділення найбільш важливої 
інформації (понять, прикладів)  
у тексті [22];

6

Втрата бажання до пізнання 1) Використання вузько-тематичних 
фільмів (відеороликів, з наочними 
прикладами, експериментами) [31];
2) метод проектів

1) Створення творчого продукту [22];
2) різноманітні прийоми 
щодо підвищення мотивації з 
використанням різнобічної цікавої 
інформації з навчальної дисципліни

7

Знижена потреба та 
здатність до продуктивної 
діяльності

1) Кейс-метод (спільна творча 
діяльність студентів) [13];
2) Пошуково-дослідницький метод;
3) Метод «мозкового штурму»;
4) Метод випадковостей, помилок та 
асоціацій [9, с. 46];
5) Використання дослідницьких 
завдань з використанням оптима-
льних алгоритмів [23].

1) Проблемно-пошукові завдання 
в межах певної дисципліни з 
виокремленням основних її етапів: 
постановка проблеми, висунення 
гіпотез, аналіз проблемної ситуації 
та нестандартне її розв’язання [3];
2) дослідницькі проби [36].

 – спостерігається тенденція  посилення цього 
явища в студентському середовищі;

 – провідними властивостями «кліпового» мис-
лення є зниження рівня основних логічних опе-
рацій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення 
та класифікації); перевага візуальної (образ-
ної) інформації; висока швидкість сприйняття та 
поверхнева обробка інформації; дефіцит уваги та 
її концентрації; фрагментарність та мозаїчність 
картин світу; втрата бажання до пізнання; знижена 
потреба та здатність до продуктивної діяльності. 
Більшість з них можна трансформувати за умови 
особливостей організації навчання;

 – нарощування тенденції домінування «клі-
пового» над понятійним мисленням задає новий 
стиль у навчальній діяльності, зокрема, в процесі 
отримання, обробки, збереження та реалізації 
інформації студентом;

 – одним з провідних напрямів фахової підго-
товки в контексті «кліповості» мислення студентів, 
що забезпечує продуктивну діяльність студентів, є 
організація їх навчально-дослідницької діяльності;

 – впровадження такої діяльності – ефектив-
ний засіб трансформації «кліпового» мислення 
в бік його логічності і, відповідно, підвищення 
результативності навчання;
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 – до ефективних прийомів організації 
навчально-дослідницької діяльності студен-
тів, як показала апробація в курсі «Цитологія», 
можна віднести формування алгоритму відповіді 
на порівняння та інші логічні операції; заповне-
ння опорних таблиць зі змістовими прогалинами; 
різноманітні прийоми щодо підвищення мотива-
ції; знаходження в тексті змістових одиниць для 
складання планів навчальних текстів; застосу-
вання креалізованих текстів; складання клас-
терів, виокремлення головного в навчальному 
матеріалі.

Подальшим завданням є добір та впрова-
дження методичних прийомів для реалізації мето-
дів і форм у межах інших фундаментальних біоло-
гічних дисциплін (генетика, екологія, еволюційне 
вчення) під час фахової підготовки майбутніх учи-
телів біології з урахуванням їхнього кліпового типу 
мислення.
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CREATIVE THINKING DEVELOPMENT OF THE FUTURE AGRARIAN 
ENGINEERS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Nowadays, the problems of enhancing 
professional competence of future professionals, 
their training for future activities in the current 
socio-economic conditions are extremely urgent. 
Exploration of higher education standards 
applied in recent years reveals a significant 
increase in the requirements for foreign language 
knowledge gained by non-linguistic students. 
In terms of intensive cooperation with foreign 
partners, it is extremely important to be able to 
communicate with foreign colleagues. However, 
future specialists should think creatively, generate 
original ideas, and make non-standard decisions. 
They are of great demand nowadays. The article 
examines the efficient methods of creative 
thinking development of the future agrarian 
engineers while learning a foreign language, e.g. 
creative projects, creative written tasks, creative 
searching tasks, “brain storming”, discussions, 
reading and translating of the problematic 
scientific technical texts and articles, role plays 
etc. Creative thinking involves students learning 
to generate and apply new ideas in specific 
contexts, seeing existing situations in a new way, 
identifying alternative explanations, and seeing 
or making new links that generate a positive 
outcome. This includes combining parts to form 
something original, sifting and refining ideas to 
discover possibilities, constructing theories and 
objects, and acting on intuition. The products 
of creative endeavour can involve complex 
representations and images, investigations and 
performances, digital and computer-generated 
output, or occur as virtual reality. Therefore, 
the development of creative thinking, activity, 
intellectual skills and creative potential is one of 
the most important tasks of professional training. 
It is an actual goal of the modern high school 
nowadays.
Key words: creative thinking development, 
future agrarian engineers, creative activity, 
intellectual abilities and skills, creative potential.

Нині надзвичайно актуальними є проблеми 
підвищення професійної компетентності 
майбутніх фахівців, їхньої підготовки до 
подальшої діяльності в сучасних соціально-
економічних умовах. Дослідження стандартів 
вищої освіти, що застосовувалися 
останніми роками, свідчить про значне 
збільшення вимог до знань іноземних мов, 

отриманих студентами нелінгвістичних 
ЗВО. За сучасних умов інтенсивної співпраці 
з іноземними партнерами надзвичайно 
важливо не лише мати можливість 
спілкуватися з іноземними колегами, 
майбутні фахівці мусять мислити творчо, 
генерувати оригінальні ідеї, приймати 
нестандартні рішення. Розвиток творчого 
мислення, діяльності, інтелектуальних 
здібностей і творчого потенціалу є одним 
з найважливіших завдань професійної 
підготовки. Це актуальна мета сучасної 
вищої школи. Особливості підготовки 
інженера для сучасного аграрного 
сектору визначаються реаліями світової 
економіки з її досить чіткими вимогами 
до нинішнього фахівця, основними з яких є 
здатність вирішувати складні завдання, 
критичне мислення та креативність. 
Очевидно, що для забезпечення власної 
конкурентоспроможності на ринку працівники 
інженерних спеціальностей мають бути 
здатними до інноваційної діяльності, що 
потребує володіння широкою палітрою знань і 
умінь (інженерно-технічних і методологічних), 
а також високого рівня розвитку творчого 
потенціалу. Гармонійним доповненням 
розвитку творчої особистості аграрного 
фахівця та розвитку компетентності та 
творчого мислення майбутнього аграрного 
інженера виступає іноземна мова. У статті 
розглянуто ефективні методи розвитку 
творчого мислення майбутніх інженерів-
механіків під час вивчення іноземної мови, такі 
як творче проектування, творчі письмові 
роботи, творчі пошукові завдання, «мозковий 
штурм», дискусії, читання і переклад науково-
технічних текстів і статей проблемного 
характеру, ділові ігри тощо. Зазначено, що 
водночас із розвитком творчого мислення 
розвивається зацікавленість до своєї 
спеціальності, розширюється кругозір 
майбутніх аграрних інженерів, розвивається 
професійна мовна компетентність, 
формується творча особистість студента 
та його творчий підхід до вирішення проблем. 
Ключові слова: розвиток творчого 
мислення, майбутні аграрні інженери, творча 
активність, інтелектуальні вміння та 
навички, творчий потенціал.
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Statement of the problem. The level of 
knowledge of foreign languages by specialists 
in the agricultural sector undoubtedly affects the 
competitiveness of domestic agricultural and 
processing enterprises. Both profound professional 
knowledge and good command of English are of 
significant importance for future graduates of non-
linguistic faculties (lawyers, agronomists, ecologists, 
technologists, managers, mechanics, engineers, 
etc.). It is a necessary condition for successful 
professional activity and further self-development of 
future agrarian specialists [7, p. 67]. 

Nowadays, the problems of enhancing professional 
competence of future professionals, their training 
for future activities in the current socio-economic 
conditions are extremely urgent. Exploration of higher 
education standards applied in recent years reveals 
a significant increase in the requirements for foreign 
language knowledge gained by non-linguistic students. 
In terms of intensive cooperation with foreign partners, 
it is extremely important to be able to communicate with 
foreign colleagues. However, future specialists should 
think creatively, generate original ideas, and make non-
standard decisions. They are of great demand nowadays. 
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Creative thinking involves students learning to 
generate and apply new ideas in specific contexts, 
seeing existing situations in a new way, identifying 
alternative explanations, and seeing or making new 
links that generate a positive outcome. This includes 
combining parts to form something original, sifting and 
refining ideas to discover possibilities, constructing 
theories and objects, and acting on intuition. The 
products of creative endeavour can involve complex 
representations and images, investigations and 
performances, digital and computer-generated output, 
or occur as virtual reality. Therefore, the development 
of creative thinking, activity, intellectual skills and 
creative potential is one of the most important tasks of 
professional training. It is an actual goal of the modern 
high school nowadays. That’s why the problem of 
creative thinking development of the future agrarian 
engineers is relevant and worth deeper research.

Analysis of recent researches and publications. 
The issues of engineers’ professional training have 
been investigated by such scholars as S.F. Artiukh, 
O.E. Kovalenko, V.S. Lednov etc. Some aspects of the 
agrarian engineers’ training at the higher educational 
establishments were researched by I.M. Butsyk, 
P.H. Luzan, V.M. Manko, Yu.P. Nahіrnyi, T.A. Tretiakova, 
and I.I. Palamar. Nowadays, much attention is paid to 
the aspects of learning foreign languages as a language 
of professional interaction. In particular, the problem 
of teaching professionally oriented foreign language 
has been studied by such authors as T. Hutchinson, 
N.D. Halskova, and O.Yu. Polyakov. However, problem 
of creative thinking development of the future agrarian 
engineers has not been researched sufficiently by 
contemporary pedagogy, which substantiates the 
relevance of our research.

The aim of the research is to analyze methods 
of creative thinking development of the future agrarian 
engineers learning a foreign language.

The main part. According to V.I. Petrushin, it is 
possible to develop creative engineering thinking by 
means of various techniques for finding new technical 
solutions, i.e. using the theory of solving inventive 
tasks, the algorithm for solving inventive problems, as 
well as both field and functional cost analysis [5, p. 5]. 
We think that foreign language is a powerful means for 
creative thinking development, too. There are different 
methods of stimulating and developing creative thinking 
at foreign language classes, i.e. creative designing 
(drawing up posters, collages, projects, walls); creative 
writing (writing of works, resume, academic essays); 
creative final lessons on the topic (classes-excursions, 
classes-conference); creative search tasks (finding 
additional information) [3].

Recently, the project methodology as an interactive 
learning technology has become increasingly 
widespread in teaching foreign languages to technical 
students. The project can be defined as a set of tasks 
that foresee an organized, long-term, independent 

students’ study of foreign language, which is carried 
out at the classes and during extra hours, the purpose 
of which is to create a definite final product in the form 
of booklet, newspaper, video etc., and oral presentation 
on the chosen problem with the use of varied visibility 
[4, p. 142]. The following task is an example of creative 
project task for agrarian engineers.

It’s known that there are general-purpose tractors, 
large field tractors, garden tractors and industrial 
tractors. Read the information about the modern large 
field tractors in the USA and compare them with the 
Ukrainian ones. Group up with your friends and work on 
the project about three other types of tractors and the 
comparison of the USA and Ukrainian modern tractors. 
Design a poster, in which you compare American and 
Ukrainian types of tractors.

The project tasks simulate the real-life situation 
combining verbal and nonverbal means of 
communication, visual and sound representation 
of events and situations. The analyzed methods 
facilitate the formation of cultural and sociolinguistic 
competence, develop the creative potential of 
students and develop their communicative skills  
[6, p. 40–41].

Writing is also an essential part of creative thinking 
development of the future agrarian engineers. The 
writing task for can be as follows:

Write a composition about your ideas of how to 
improve the current situation in agriculture of Ukraine. 
What are the efficient ways of the Ukrainian agriculture 
development?

The creative search tasks are quite different. An 
example of a search creative task can be as follows:

Read the text and do some individual research 
about the agricultural machinery industry in the USA.

The discussion method is a teaching strategy in 
which the teacher brings students face to face as they 
engage in verbal interchange of ideas. The teacher 
in his interactions with his learners performs a variety 
of roles. He is firstly a teacher whose business id to 
transmit knowledge, and in doing this he specifies 
the objectives of his lesson and examines the needs 
and background of the students for relevance of the 
topic and its suitability. Importantly too, in applying the 
discussion strategy to the teaching-learning process, 
the teacher plays the role of manager, guide, initiator, 
referee and a summarizer. 

The discussion teaching method is a design that 
provides opportunity for discussion between teacher 
and students, and students to students. It is a strategy 
that centers on shared conversations, discussions, 
and exchange ideas in class. Students are allowed 
to develop critical thinking ability, learn to evaluate 
ideas, concepts and principles, procedures and 
even programs and policies on the basis of clearly 
set criteria. For instance, a student who participates 
in a discussion lesson learns to support his views 
rationally, based on facts, too. He appreciates the need 
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to argue logically, define clearly concepts and terms, 
and examine critically rules, principles and constructs. 
Such a student learns to develop value processing 
skills in relation to changes that occur in his society.

Everyone will enjoy the group more if they take 
part. There are many methods to help all members 
participate in the discussion and add to the alternatives 
the group can consider, i.e. brainstorming (a method 
for producing a lot of ideas without judging them); 
brain drain (similar to brainstorming, but a competition 
between two smaller groups to produce a lot more 
ideas); nominal group technique (individuals in the 
group give ideas that are compiled and then rated by 
each person in the group, using a point system); quick 
discussion techniques (several different techniques for 
having discussions in a short time period); the futures 
wheel helps group members think systematically 
about the consequences of a future situation; open-
ended statements (unfinished sentences that group 
members complete by themselves and then share in a 
discussion); idea search (a way for individuals to look 
over an idea carefully, trying to discover many different 
angles or ways to see it).

The discussion is an active method of conducting 
classes, designed to mobilize practical and theoretical 
knowledge, the views of listeners on the problem. 
The discussion is relevant when considering 
controversial issues (but in the learning process, 
situation of controversy of interpretations may not 
arise). For these reasons, it is not correct to plan 
lessons as discussion in advance. When discussion 
is a curriculum outcome, teachers have purposes for 
teaching discussion, and they explicitly teach students 
how to be discussants. Teachers report that they want 
their students to develop discussion skills for many 
of the same reasons that they teach with discussion. 
If students will engage in discussions outside of the 
classroom, then the possibility of students building 
knowledge and exploring multiple perspectives 
about issues also extends outside of the classroom. 
An additional purpose for teaching students how to 
engage in discussion related to citizenship education 
and preparing students to discuss issues and policies. 
Teachers think of discussion as a skill that requires 
practice sessions. At times they plan discussions so 
students may practice engaging in verbal interactions 
with one another. They believe that students become 
better discussants when they watch the teacher model 
appropriate behavior during a discussion, then receive 
opportunities to practice engaging in discussions [2].

The method of brainstorming is a method for solving 
urgent tasks in a short time. The essence of the method 
lies in the fact that it is necessary to express ideas, as 
much as possible, in a short period of time, discuss 
them and classify them. This method is used to solve 
complex problems. The method of brainstorming can be 

used in various types of activities: in work with small and 
large training groups, individual work [4, p. 142–143].

A role-playing game (at the foreign language 
classes), which simulates future professional 
activities, contributes to the development of the 
students’ skills and competence as foreseen by 
the qualification characteristics. The game model 
of learning allows those who learn not only to feel 
themselves in a certain communicative role, but also 
to reveal their emotions, intellectual abilities, creative 
imagination [1]. Taking into account that the author of 
the article works at the higher agrarian educational 
institution we should mention that future agrarian 
engineers have a significant interest to role games 
in the form of scientific conference. They argue in 
favor of or against this or that hypothesis, exchange 
information about the latest achievements in the field 
concerning their professional activity.

Conclusions. The effective methods of creative 
thinking development of the future agrarian engineers 
learning a foreign language are creative projects, 
creative written tasks, creative searching tasks, 
brainstorming, discussions, reading and translating of 
the problematic scientific technical texts and articles, 
role-playing games etc. However, the development 
of creative thinking develops interest in its specialty, 
expands the horizons of future mechanics engineers, 
develops professional language competence, and 
develops the student’s creative personality and his 
creative approach to problem solving. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ТА ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ 
З ЖІНКАМИ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
PECULIARITIES OF THE TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS 
AND PSYCHOLOGISTS FOR PROFESSIONAL MOBILITY 
IN THE PROCESS OF WORKING WITH WOMEN WHO 
HAVE SUFFERED FROM DOMESTIC VIOLENCE

У статті розкрито особливості підготовки 
майбутніх соціальних працівників та пси-
хологів до професійної мобільності у про-
цесі роботи з жінками, що постраждали від 
домашнього насильства. Дано визначення 
професійної мобільності майбутніх соціаль-
них працівників та психологів як комплек-
сної характеристики фахівців соціономічної 
сфери, що формується в період професійної 
підготовки у ЗВО, включає обов’язкове поєд-
нання особистісних і професійних якостей, 
одержаних умінь та навичок, спрямованих на 
мобілізацію, максимально швидку адаптацію 
в умовах непередбачуваності, підвищення 
позитивного ставлення студентів до влас-
ного досвіду професійної діяльності  шляхом 
саморозвитку в умовах динамічних соціальних 
і професійних змін. Визначено зміст програми 
«Жінки як об’єкт домашнього насильства» 
соціологічного бакалаврського дослідження 
за спеціальністю «Соціальна робота». 
Метою дослідження є вивчення домашнього 
насильства стосовно жінок, а об’єктом 
виступають постраждалі від домашнього 
насильства жінки, які звернулися по допомогу 
в Одеський міський центр соціальної служби 
для сім’ї, дітей та молоді. Подано резуль-
тати дослідження серед жінок, що постраж-
дали від домашнього насильства. Запропоно-
вано рекомендації для підготовки соціальних 
працівників та психологів у контексті їхньої 
професійної мобільності щодо роботи з 
жінками, що постраждали від домашнього 
насильства, серед яких: запровадження до 
університетської програми напрямів підго-
товки фахівців з соціальної роботи або пси-
хології обов’язкового курсу стосовно питань 
ґендерної рівності та попередження насиль-
ства у сім’ї; здійснення просвітницької діяль-
ності з питань попередження насильства в 
сім’ї та пропагування ідей ґендерної рівності; 
застосування різноманітних інноваційних 
методів у процесі підготовки до професійної 
мобільності майбутніх соціальних працівників 
та психологів.
Ключові слова: особливості підготовки 
майбутніх соціальних працівників та пси-
хологів, професійна мобільність, домашнє 
насильство, жінки, що постраждали від 

домашнього насильства, програма «Жінки 
як об’єкт домашнього насильства».

The article reveals the peculiarities of the train-
ing of future social workers and psychologists for 
professional mobility in the process of working 
with women who have suffered from domestic 
violence. The definition of professional mobility of 
future social workers and psychologists is given. 
This is a complex characteristic of specialists 
of the socionomic sphere, which is formed dur-
ing the period of professional training in a higher 
education establishment, includes an obligatory 
combination of personality and professional quali-
ties, acquired skills aimed at mobilization, maxi-
mum adaptation in conditions of unpredictability, 
increasing the positive attitude of students towards 
their own professional experience through self-
development in conditions of dynamic social and 
professional changes. The content of the program 
“Women as an Object of Violence” sociological 
Bachelor study on the “Social Work” specialty is 
determined. The purpose of the investigation is 
to study domestic violence against women. The 
objects are women as victims of domestic vio-
lence and women who have asked for help in the 
Odessa City Center for Social Services for the 
Protection of the Family, Children and Youth.  The 
results of the research among the women who 
have suffered from domestic violence are pre-
sented. Recommendations for the training of 
social workers and psychologists in a context of 
professional mobility in the process of working 
with women who have suffered from domestic 
violence are suggested, among them: introduction 
of an obligatory course on gender equality issues 
and prevention of domestic violence in a university 
program of social work and psychology direction; 
carrying out educational activities on prevention of 
domestic violence in a family and promoting ideas 
of gender equality; application of various innova-
tive methods in the process of the training of future 
social workers and psychologists for professional 
mobility.
Key words: peculiarities of the training of future 
social workers and psychologists, professional 
mobility, domestic violence, women who have suf-
fered from domestic violence, program “Women 
as an Object of Violence”.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з актуальних проблем сучас-
ності є насильство в сім’ї, зокрема над жінками. 
Попри наявність безлічі законів, організацій, 
структурних підрозділів, проблема насильства в 
сім’ї залишається невирішеною. Прояви насиль-
ства в сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду 
в родині та спричиняють сімейне неблагополуччя, 
а й виступають однією з передумов злочинності в 
суспільстві загалом.

З точки зору соціальної роботи дослідження 
цієї проблеми необхідне не тільки для подолання, 
попередження та запобігання насильству в сім’ї 
щодо жінок, для створення відповідних умов, за 
яких особи, що постраждали від насильства в 
сім’ї, зможуть захистити власні права й інтереси, 
усвідомити насильство в сім’ї як проблему, зро-
зуміти його наслідки для особистості та суспіль-
ства в цілому, дізнатися про органи та служби, які 
надають допомогу постраждалим від насильства 
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в сім’ї, а й для поліпшення якості надання послуг 
жінкам, що постраждали від насильства в сім’ї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упродовж останніх років питання професійної 
мобільності майбутніх працівників соціальної 
сфери досліджували О. Безпалько, Т. Гордеєва, 
Л. Горюнова, Ю. Дворецька, О. Кіпіна, Г. Рідкодуб-
ська, Т. Фугелова. 

 У світовій науці, зокрема в педагогіці, психоло-
гії, кримінології, соціології та філософії, проблема 
насильства в сім’ї набула всебічного аналізу. 
Питання насильства вивчалося низкою зарубіж-
них (Д. Доджл, А. Робертс, М. Росс та ін.) та укра-
їнських дослідників (В. Бондаровська, О. Відзюк, 
Н. Лавриненко, Є. Луценко, О. Савчук, В. Фуркало, 
Н. Щербак та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність розв’язання 
зазначеної проблеми в умовах ЗВО посилюється 
низкою суперечностей між об’єктивною потребою 
суспільства у професійно мобільних соціальних 
працівниках та психологах та майже відсутністю 
науково обґрунтованих шляхів і моделей підго-
товки таких спеціалістів для роботи з різними кате-
горіями населення.

Особлива увага дослідників до проблеми насиль-
ства в сім’ї зумовлена поширенням цього явища в 
суспільстві, але, попри її активне дослідження, 
невирішеними залишаються причини, фактори та 
питання подолання проблеми. Таким чином, про-
блема дослідження полягає в протиріччі між знанням 
про існування насильства в родинах і відсутністю 
достовірної та повної інформації про масштаби, 
фактори прояву домашнього насильства стосовно 
жінок в Україні, і це є основною перешкодою для 
вивчення актів прояву домашнього насильства.

Мета статті полягає у вивченні особливостей 
підготовки майбутніх соціальних працівників та 
психологів до професійної мобільності у процесі 
роботи з жінками, що постраждали від домаш-
нього насильства. 

Виклад основного матеріалу. Однією з тен-
денцій професійної підготовки майбутніх соціа- 
льних працівників та психологів в Україні є удо-
сконалення стандарту професійної підготовки у 
ЗВО за рахунок оптимізації процесу практичної та 
методичної підготовки студентів. Упровадження 
інноваційних технологій, розв’язання практичних 
ситуацій, використання інтерактивних методів 
навчання і виховання, доповнення змісту теоре-
тичного компонента сучасною актуальною тема-
тикою, виконання студентами багатопрофільних 
завдань – все це сприяє розвитку особистісних 
і професійних якостей, серед яких професійна 
мобільність посідає ключове місце. А. Капська 
зазначає з цього приводу, що професійна підго-
товка майбутніх фахівців соціальної сфери перед-
бачає, окрім оволодіння теоретичними знаннями, 

формування професійних якостей, а також уміння 
вести ефективну комунікацію, захищати інтереси 
клієнта, співпрацювати з представниками суміж-
них професій, бути формальним і неформальним 
лідером [3, c. 5].

Професійна мобільність майбутніх соціальних 
працівників та психологів – це комплексна харак-
теристика фахівців соціономічної сфери, що фор-
мується в період професійної підготовки у ЗВО, 
включає обов’язкове поєднання особистісних і 
професійних якостей, одержаних умінь та нави-
чок, спрямованих на мобілізацію, максимально 
швидку адаптацію в умовах непередбачуваності, 
підвищення позитивного ставлення студентів до 
власного досвіду професійної діяльності  шляхом 
саморозвитку в умовах динамічних соціальних і 
професійних змін.

Креативність майбутніх соціальних працівни-
ків та психологів – це прагнення переосмислення 
професійної діяльності у світлі нових знань. Саме 
тому професійно мобільні фахівці соціальної 
сфери мають бути націлені на розробку нових 
методів, прийомів, форм, засобів роботи з клієн-
том або модифікацію вже відомих, що не лише 
дасть їм змогу змінити стратегію роботи над кон-
кретною ситуацією, але й створювати програми 
взаємодії з випадком, клієнтом чи групою клієнтів.

Як приклад наведемо розроблену програму 
соціологічного бакалаврського дослідження за 
спеціальністю «Соціальна робота» –  «Жінки як 
об’єкт домашнього насильства».

Обґрунтування актуальності. Домашнє 
насильство над жінками є однією з актуальних про-
блем сьогодення, яка потребує вивчення у зв’язку 
з тим, що набула значних масштабів. В Україні 
щороку фіксується понад 100 тис. звернень за 
фактами насильства в сім’ї, з яких 90% надходить 
від жінок [6]. Проблема ускладнюється ще й тим, 
що традиційно відсутня необхідна законодавча 
база щодо захисту інтересів жінок та гарантій 
щодо виконання законів, і саме це створює вра-
ження неможливості вирішення цієї проблеми в 
українському суспільстві.

Жертвою домашнього насильства може стати 
як доросла жінка, яку постійно лає і б’є її чоло-
вік, так і дівчина-підліток, що страждає від сексу-
альних переслідувань тощо. Причини та витоки 
насильства у кожному окремому випадку є різ-
ними і потребують вивчення, оцінки ситуації та 
визначення видів необхідної допомоги. Сім’ї, які 
мають проблему насильства, потребують комплек-
сної допомоги від організацій і служб, діяльність 
яких спрямована на попередження домашнього 
насильства. Ця допомога має бути орієнтована 
на захист осіб, які переживають насильство, на 
надання їм соціальної, психологічної та юридичної 
допомоги, проведення реабілітаційної та корекцій-
ної роботи з членами сім’ї. 
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Об’єкт дослідження – постраждалі від 
домашнього насильства жінки, які звернулися по 
допомогу в Одеський міський центр соціальної 
служби для сім’ї, дітей та молоді.

Предметом дослідження виступають чин-
ники домашнього насильства над жінками.

Метою дослідження є вивчення домашнього 
насильства стосовно жінок.

Завдання дослідження:
Визначити рівень контролю над жінкою з боку 

її чоловіка.
Виявити найпоширеніші форми насильства до 

жінки з боку її чоловіка.
Дослідити чинники, через які жінки піддавалися 

насильству в сім’ї.
Виявити досвід звернень по допомогу жінок, які 

постраждали від насильства.
Методи збору первинної інформації. Дослі-

дження проводиться за допомогою методу напів-
стандартизованого інтерв’ю згідно з розробленим 
опитувальником.

Інтерпретація ключових понять.
Насильство – це застосування силових мето-

дів або психологічного тиску за допомогою погроз, 
свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не 
може чинити опір. Тобто будь-яке застосування 
сили щодо беззахисних. Відповідно до офіційної 
позиції ВООЗ причини насильства частково зумов-
лені біологічними та іншими факторами, які дають 
підстави говорити про певну схильність деяких 
людей до агресії, однак частіше за все ці фактори 
взаємодіють із сімейними, суспільними, культур-
ними та іншими факторами зовнішнього характеру 
і таким чином створюють ситуацію, в якій виникає 
насильство [2].

Домашнє насильство – це насильство однієї 
людини (людей) над іншою (іншими) у рамці побу-
тових відносин, таких як шлюб чи співжиття. Воно 
може називатися насильством з боку інтимного 
партнера, коли здійснюється чоловіком (дружи-
ною) чи інтимним партнером(-кою), мати місце 
як у гетеросексуальних, так і в одностатевих сто-
сунках, між людьми, що перебувають у дійсному 
шлюбі/стосунках чи перебували в таких раніше. 
Домашнє насильство також включає насильство 
над дітьми, батьками, старшими родичками чи 
родичами та інші насильницькі акти між членами 
родини [2].

Домашнє насильство над жінками – це «будь-
який акт насильства за ознакою статі, що завдає 
або може завдати фізичної, сексуальної чи пси-
хологічної шкоди або страждання жінкам, вклю-
чаючи погрози здійснення таких актів, примус чи 
свавільне обмеження свободи незалежно від того, 
відбувається це в суспільному чи особистому 
житті» (за визначенням у статті 1 прийнятої ГА 
ООН Декларації про усунення насильства проти 
жінок) [2].

Жертва – особа, яка постраждала від  домаш-
нього насильства у будь-якій формі [2].

Кривдник – особа, яка вчинила домашнє 
насильство у будь-якій формі [2].

Вибірка.

Об’єм вибірки Тип вибірки Одиниця  
спостереження

10 осіб критеріальний 
відбір опитувані

Обсяг вибірки жінок віком 18–49 років склав 
10 осіб, що перебувають у шлюбі та потерпіли від 
насильства.

Виходячи з мети, завдань і об’єкта дослі-
дження, доцільно використовувати критеріальний 
вибір – це відбір тих випадків, які відповідають 
критерію (або їх сукупності), встановленому в рам-
ках дослідження.

Одиниця відбору збігається з одиницею спосте-
реження.

Оскільки дослідження носить пілотажний 
характер, воно не є репрезентативним, тобто не 
здатне відтворювати основні характеристики гене-
ральної сукупності.

Метод обробки емпіричних даних. У цьому 
дослідженні обробка емпіричних даних передба-
чає використання контент-аналізу.

Емпірична база дослідження – Одеський 
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7).

Практичне значення дослідження. Отримані 
дані можуть бути використані соціальними праців-
никами, педагогами, психологами та іншими для 
видачі конкретних рекомендацій у попереджуваль-
ній та супровідній роботі з надання допомоги жін-
кам, постраждалим від домашнього насильства.

Відсутність актуальної інформації щодо поши-
реності та характеристик насильства стосовно 
жінок та дівчат є одним з найбільш значущих фак-
торів, що стримують розробку та впровадження 
цільових програм попередження насильства. 
Тому доцільним є отримання свідчень і конкретних 
даних щодо контексту насильства та щодо факто-
рів ризику, які стосуються жінок.

Опитування проводилося впродовж березня–
травня 2019 року методом особистого інтерв’ю 
(напівстандартизованого). Обсяг вибірки жінок 
віком 18–49 років склав 10 осіб.

Опитування включало запитання для жінок, які 
коли-небудь були одружені, інформацію про те, чи 
переживали вони коли-небудь різні форми емоцій-
ного, фізичного, економічного  або сексуального 
насильства з боку свого теперішнього (остан-
нього) чоловіка.

Для визначення рівня контролю з боку чолові-
ків жінкам, які перебувають у шлюбі, були постав-
лені запитання щодо наявності у їхніх чоловіків/
партнерів проявів контролюючої поведінки. Під 
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контролюючою поведінкою розуміється: вияв-
лення ревнощів або злості, якщо жінка розмовляє 
з іншими чоловіками; безпідставне звинувачення 
жінки в невірності; заборона жінці зустрічатися з 
її подругами; спроби обмежити контакти жінки з її 
родиною; наполягання на тому, що він має завжди 
знати місце перебування жінки.

Третина жінок, які перебувають у шлюбі, від-
чувають з боку свого чоловіка ревнощі або злість, 
якщо вони розмовляють з іншими чоловіками 
(3 жінки), чоловіки завжди контролюють їхнє міс-
цезнаходження (3 жінки). Ці два види контролюючої 
поведінки з боку чоловіка є найбільш поширеними. 
Загалом, усі 10 опитаних жінок, які перебувають 
у шлюбі, відчувають хоча б один з проявів контр-
олюючої поведінки з боку чоловіка чи партнера, а 
кожна друга жінка взагалі відчуває на собі три та 
більше видів такої контролюючої поведінки.

Емоційне насильство – це найбільш поширений 
вид насильства стосовно жінки з боку її чоловіка. 
Про те, що жінки коли-небудь у житті зазнавали 
емоційного насильства з боку чоловіка, вказали 
всі опитані жінки. З них 3 жінки вказали, що таке 
насильство сталося принаймні один раз протягом 
останнього року. 

Найбільш поширеною формою емоційного 
насильства до жінки з боку її чоловіка є ображання 
та змушення погано про себе думати – всі опи-
тані (10 жінок) зазнавали такого виду насильства, 
4 жінки – протягом останніх 6 місяців; приниження 
жінки перед оточенням зазнали 2 жінки; одна з 
опитаних жінок вказала, що чоловік погрожував 
заподіяти шкоду їй та її близьким.

Поширеність сексуального насильства оціню-
валась за допомогою запитання про те, чи чоловік 
або партнер коли-небудь фізично змушував жінку 
до статевого акту з ним або до здійснення будь-яких 
інших сексуальних дій. Більшість опитаних жінок 
переживала сексуальне насильство. Жертви сек-
суального насильства зазначили, що насильство 
було скоєно, коли їм було від 13 до 24 років. Осо-
бами, які заподіяли насильство, головним чином 
є нинішні чоловіки в 4 випадках з 8 або партнери 
та знайомі в 2 випадках з 8, на яких вказала біль-
шість жінок, які зазнали сексуального насильства 
після досягнення 13 років. Опитувані вказували на 
теперішніх та колишніх чоловіків/партнерів як на 
осіб, що заподіяли сексуальне насильство.

Оцінюючи поширеність фізичного насильства 
у шлюбі, було виявлено, що всі опитувані хоча б 
одного разу страждали від фізичного насильства. 
Серед опитуваних жінок (7) повідомили, що діти 
були присутні при тому, як чоловік або партнер їх 
бив. З них 2 повідомили, що діти були присутні під 
час фізичного насильства один чи два рази, 3 – 
декілька разів, 1 – багато разів (одна жінка відмо-
вилась відповідати, скільки разів діти були при-
сутні під час побиття).

Для визначення рівня поширеності економіч-
ного насилля жінкам ставилося запитання: «Чи 
забороняв чоловік мати Вам при собі гроші?», за 
результатами відповідей виявилося, що у двох 
випадках чоловік забороняв мати при собі гроші. 
Серед опитаних жінок (3 особи) чоловік погрожував 
вигнати жінку з її будинку, залишити без копійки, не 
платити аліментів. У ситуації, коли чоловік забо-
роняв виходити на роботу та змушував сидіти 
вдома, опинилося 4 жінки. Третині опитаних жінок 
(3 особи) чоловіки забороняли та не допускали до 
розпорядження сімейним бюджетом, виправдову-
ючи це тим, що  «гроші мають бути в чоловічих 
руках», при цьому двом з опитуваних жінок чоло-
віки дорікали в тому, що вони не заробляють гроші 
або заробляють мало. 

Серед чинників, що призводять до насильства 
над жінкою з боку її чоловіка, найбільш пошире-
ним, на думку опитуваних жінок, є пияцтво. 3 особи 
з опитаних жінок вказали, що чоловік може вчи-
нити щодо них насильство у разі, якщо жінка з ним 
у чомусь не погоджується або в чомусь відмовляє. 
Кожна друга жінка відзначила, що для вчинення 
насильницьких дій її чоловіком немає якихось осо-
бливих причин.

За допомогою в поліцію жодна з 10 жінок, які 
зазнали економічного насилля, не зверталася. 
Найчастіше по допомогу зверталися жінки, які 
зазнавали як фізичного, так і сексуального насиль-
ства  віком 25–35 років (4 особи), а серед жінок 
старшого віку – 40–49 років – таких виявилось 
тільки 2 особи.

Жінки, які мають дітей, частіше звертаються по 
допомогу (3 особи), ніж жінки, які взагалі не мають 
дітей, таких виявилося 2 особи. Жінки, що зверта-
лися по допомогу до різних джерел, повідомили, 
що у разі звернень вони не отримали належної 
допомоги, у двох випадках звернень допомога була 
надана, щодо решти звернень ситуація невідома.

До поліції жінки, які зазнали насильства, не 
зверталися переважно через те, що були впевнені, 
що самостійно зможуть впоратися із ситуацією. 
Соромно було звернутися по допомогу до поліції 
6 жінкам. Для 7 жінок бар’єром до звернення до 
поліції був страх, що може стати ще гірше, а для 
2 жінок – невіра у те, що поліція може допомогти. 
Також було відзначено (1 особа), що поліція не 
має займатись такими справами.

Близько половини жертв фізичного насиль-
ства пережили принаймні один випадок фізич-
ного насильства протягом життя. Жінки віком 
18–23 років найрідше з усіх вікових категорій мали 
досвід фізичного насильства, тоді як жінки віком 
40–49 років найчастіше зазнавали насильства (7 з 
10 опитуваних). Працюючі жінки серед опитува-
них частіше мали досвід фізичного насильства, 
ніж незайняті жінки. Поширеність насильства над 
жінками знижується з підвищенням рівня освіти. 
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Зокрема, 6 жінок з середньою освітою переживали 
фізичне насильство.

Більшість опитаних жінок (6 осіб) виправдову-
вали своє незвернення до когось по допомогу тим, 
що вони вважали, що самі можуть впоратися з 
ситуацією. Кожна друга жінка навела такі причини, 
як сором, страх або невіра в те, що хтось їм може 
допомогти, але серед опитуваних жінок 2 особи 
вважають насильство нормальним явищем.

Слід зазначити, що дані опитування неможливо 
співвідносити з офіційною статистикою злочин-
ності, по-перше, тому що не всі жертви насильства 
звертаються до поліції, по-друге, тому що статис-
тика злочинності не ведеться у розрізі статі та віку 
жертв або виду насильства. 

На основі представленої програми та проведе-
ного за опитувальником дослідження було скла-
дено рекомендації для підготовки майбутніх соці-
альних працівників та психологів у контексті їхньої 
професійної мобільності щодо роботи з жінками, 
що постраждали від домашнього насильства:

1) Запровадити до університетської програми 
напрямів підготовки фахівців з соціальної роботи 
або психології обов’язкового курсу стосовно питань 
ґендерної рівності та попередження насильства 
у сім’ї; у разі необхідності (відсутності кадрів, які 
б змогли викладати такий курс) відправити на 
навчання потенційних викладачів і викладачок.

2) Налагодити постійну ґендерну експертизу 
навчальних програм, підручників та навчальних 
посібників для ЗВО.

3) Проводити просвітницьку діяльність з питань 
попередження насильства в сім’ї та пропагування 
ідей ґендерної рівності.

4) Поширювати серед майбутніх фахівців соці-
альної сфери  просвітницьку діяльність з питань 
захисту від насильства проти жінок, приділяти 
увагу інформуванню про позитивні приклади 
надання допомоги жінкам у різних ситуаціях, 
гарячу лінію із запобігання насильству та алгоритм 
дій у разі насильства.

5) Застосовувати різноманітні інноваційні 
методи у процесі підготовки до професійної 

мобільності майбутніх соціальних працівників 
та психологів: метод case-study, інтелектуально-
ігрові методи, інформаційно-мобільні методи, 
метод проектів, метод портфоліо та ін. 

Висновки. Підсумовуючи, доходимо висновку, 
що особливості підготовки майбутніх соціальних 
працівників та психологів до професійної мобіль-
ності визначаються рівнем спрямованості про-
фесійної діяльності на спеціалізовану допомогу 
різним категоріям населення, зокрема, у процесі 
роботи з жінками, що постраждали від домаш-
нього насильства. Вміння знаходити вирішення 
різних проблем, усвідомлення професійної ролі, 
планування власної освітньої діяльності та само-
розвитку становлять потенціал висококваліфіко-
ваного професійного мобільного фахівця соціаль-
ної сфери.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА 
«МЕДІА-КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»
METHODOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTAND 
A MENTION PHENOMENON “MEDIA-COMPETENCE 
OF THE FUTURE TEACHER OF INITIAL CLASSES”

У статті йдеться про загальне визначення 
феномена медіа-компетентність майбут-
ніх учителів початкових класів. Зазначено, 
що професійна підготовка студентів – це 
підґрунтя для формування ключових знань, 
наявність яких допоможе адаптуватися в 
умовах медіатизації освіти. Особлива увага 
акцентована на поглядах зарубіжних та 
вітчизняних учених щодо детермінанти 
медіа-компетентності майбутніх учите-
лів початкових класів; розкрито сутнісну 
характеристику дефініцій «компетент-
ність», «медіа-компетентність». У статті 
представлено наукові підходи до розуміння 
сутності медіа-компетентності майбут-
ніх учителів початкових класів на філо-
софському (компетентнісна парадигма), 
загальнонауковому (системний підхід), 
конкретно-науковому (компетентнісний, 
середовищний, особистісно-діяльнісний під-
ходи) та технологічному рівнях (інформа-
ційний підхід), надано їх характеристики. 
Встановлено, що формування медіа-компе-
тентності майбутніх учителів початкової 
школи унеможливлюється без загально-
людських цінностей; виклики сьогодення 
вимагають від майбутніх фахівців бути 
більш гнучким до освітніх трендів, діяти в 
тандемі з кіберпростором; інформаційний 
підхід використовується задля орієнтування 
майбутніх учителів на вимоги педагогічної 
діяльності в умовах медіатизації освіти; 
формування медіа-компетентності базу-
ється на знаннєвому компоненті й охоплює 
низку ключових питань щодо грамотного 
використання медіа в майбутній професій-
ній діяльності; теоретична підготовка в 
закладах вищої освіти унеможливлюється 
без організації спеціального медіа-серед-
овища, в якому майбутні фахівці можуть 
визначати чинники успішного навчання учнів 
в умовах медіатизації освіти; удосконалення 
практичних умінь і навичок щодо оволодіння 
медіа-засобами відбувається лише в процесі 
практичного їх використання; оволодіння 
знаковою системою медіа є запорукою ство-
рення медіа-продуктів.
Ключові слова: медіа-компетентність 
майбутніх учителів початкових класів, меді-
атизація освіти, системний, інформаційний, 

компетентнісний, середовищний, особис-
тісно-діяльнісний підходи, молодші школярі.

The article deals with the general definition of 
the phenomenon of media competence of future 
teachers of elementary school. It is stated that 
professional training of students is the basis for 
formation of key knowledge, the availability of 
which will help to adapt in the conditions of medi-
azation of education. Special attention is paid 
to the views of foreign and domestic scientists 
regarding the determinant of media competence 
of future primary school teachers; the essential 
characteristic of the definitions of “competence”, 
“media competence” is disclosed. The article 
presents scientific approaches to understand-
ing the essence of media competence of future 
teachers of elementary school in the philosophical 
(competent paradigm), general scientific (system 
approach), specific scientific (competence, envi-
ronment, person-activity approaches) and tech-
nological levels (information approach), provided 
their characteristics. It was established that the 
formation of media competence of future teach-
ers of elementary school is impossible without 
universal values; today’s challenges require future 
professionals to be more flexible to educational 
trends, to operate in tandem with cyberspace; the 
informational approach is used to orientate future 
teachers to the requirements of pedagogical activ-
ity in the conditions of mediazation of education; 
the formation of media competence is based on a 
knowledgeable component and covers a number 
of key issues regarding the proper use of media in 
future professional activities; theoretical training in 
higher education institutions is impossible without 
the organization of a special media environment 
in which future specialists can determine the fac-
tors of successful students’ education in the con-
text of mediazation of education; the improvement 
of practical skills and skills in mastering media 
means only in the process of their practical use; 
mastering the sign system of the media is a guar-
antee of the creation of media products. 
Key words: media competence of future teachers 
of elementary school, mediazation of education, 
systemic, informational, competence, environ-
ment, personality-activity approaches, younger 
schoolchildren.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Нині вчитель початкової школи має бути менедже-
ром, дослідником, новатором, який крокує в ногу 
із часом, володіє новітніми підходами до навчання 
молодших школярів. Це пов’язано із включенням 
медіа-засобів в освітній процес закладів загальної 
середньої освіти, грамотне, компетентне викорис-
тання яких залежить від професійної підготовки 
майбутніх учителів у закладах вищої освіти, в про-
цесі якої студенти – майбутні діячі педагогічного 

фаху вчаться практично використовувати медіа-
засоби, оволодівають засадами організації медіа-
середовища, планують різні види роботи, врахо-
вуючи тенденції кіберпростору. Без теоретичної 
та практичної підготовки вчитель не зможе стати 
медіа-компетентним фахівцем своєї діяльності, 
якісно організувати процес навчання відповідно до 
вимог медіатизації освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковому обігу все частіше застосовується 
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термін «медіа-компетентність». Характерис-
тику зазначеного поняття висвітлюють як зару-
біжні (Д. Букінгем (D. Buckingham), В. Возчикова, 
Н. Змановська, Н. Коновалова, О. Кутькіна, Б. Іска-
ков, Н. Лєготіна, Р. Кьюбі (R. Kubey), А. Спічкін, 
О. Федоров, Н. Хлизова, О. Шипнягова), так і укра-
їнські вчені (Г. Дегтярьова, А. Єрмоленко, А. Іль-
ченко, Л. Найдьонова, Г. Онкович, Н. Приходькіна, 
А. Сулім, В. Шарко).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема формування 
медіа-компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи в умовах медіатизації освіти постає 
в новому амплуа та потребує ґрунтовного аналізу 
на методологічному рівні для кращого розуміння 
сутності зазначеного феномена. 

Мета статті. Провідною метою розвідки є вио-
кремлення та характеристика методологічних під-
ходів для розуміння сутності феномена «медіа-
компетентність майбутнього вчителя початкових 
класів».

Виклад основного матеріалу. Для більш 
детального висвітлення теми дослідження вважа-
ємо за необхідне звернутися до трактування дефі-
ніції «компетентність». Так, за науково-педагогіч-
ною літературою компетентність визначається: 
як комплекс умінь і навичок реалізації будь-якої 
діяльності; обізнаність, авторитетність, знаючий 
у певній галузі [1]; знаючий, усвідомлений у влас-
них діях, авторитетний в одній або більше галузях 
наук; володіючий компетенцією [2, с. 97]; наявність 
знань у певній сфері наук; особистість, яка добре 
володіє певним матеріалом, є кваліфікованою у 
власній справі; те, що ґрунтується виключно на 
знаннях; коло повноважень, якими можна керува-
тися для досягнення поставлених задач [3].

Проаналізувавши довідкову літературу, слід 
підкреслити, що термін «компетентний» озна-
чає: 1) демонстрація кваліфікованих дій з метою 
надання фахової допомоги, грамотне, професійне 
розв’язання завдань різної складності; 2) комп-
лекс знань, наявність яких дає змогу володіти ком-
петенцією; 3) міра авторитетності, що зумовлює 
визначення рівня професіоналізму, коректності, 
обізнаності в будь-якій справі.

Науковці (А. Ільченко, Н. Приходькіна, О. Федо-
ров та ін.) вбачають у понятті «медіа-компетентність 
майбутніх фахівців» субкультуру сучасної молоді, 
від якої залежить успіх, уміння адаптуватися до 
змін у соціумі як важливої передумови підготовки 
до нових освітніх, професійних вимог, пов’язані з 
бурхливим розвитком медіа-засобів. Будучи обі-
знаним у галузі медіа, випускник закладу вищої 
освіти стане гарантом якісної підготовки молодого 
покоління в закладах загальної середньої освіти 
[4, с. 82]; систему «сучасна реальність – учитель – 
медіа – суспільство», в якій студент закладу вищої 
освіти демонструє прийоми роботи з медіа-засо-

бами, удосконалює знання у відповідній галузі для 
більш продуктивного та ефективного функціону-
вання в майбутній професійній діяльності. З метою 
формування медіа-компетентності майбутніх 
фахівців науковець вбачає впровадження медіа-
засобів у процес професійної підготовки студентів 
[5, с. 51]; це широкий спектр мотивів, знань, умінь, 
здібностей, наявність яких зумовлює успішну діяль-
ність у різновіковій аудиторії [6, с. 51].

Результати наукового аналізу дають підстави 
говорити про те, що медіа-компетентність висту-
пає індивідуальною рисою вчителя, яка прояв-
ляється завдяки знанням, умінням працювати з 
медіа-засобами, майстерністю створювати медіа-
простір для власного самовдосконалення, само-
навчання в галузі медіа, визначати чинники успіш-
ного навчання молодших школярів; здійснювати 
аналіз, оцінку змін у кіберпросторі.

Ураховуючи сучасні зміни в освіті, процес про-
фесійної підготовки має будуватися на основі 
особистісно орієнтованої парадигми (Є. Корчагін, 
В. Сластьонін, Л. Фрідман, Г. Цукерман), гума-
ністичної (Л. Виготський, В. Давидов, Л. Занков), 
синергетичної (В. Кульневич), компетентнісної 
(Г. Ібрагімов, О. Наліткіна, С. Пиявський), освітньої 
(Д. Матухін, Н. Сахарова, О. Пономарьов).

Цікавою є думка науковців (К. Арсеньєв, О. Гав-
рилов, І. Челишева) про те, що в центрі медіа-ком-
петентності мають бути загальнолюдські та наці-
ональні цінності особистості, гуманізм, моральні 
та естетичні смаки, креативність, уміння критично 
мислити, давати виклик поняттям, подіям, які 
потребують ґрунтовного аналізу та інтерпрета-
ції. Зазначені якості формуються з урахуванням 
сучасних трендів і вимог суспільного життя. Як 
зазначає науковець Д. Турчен, освітній процес у 
закладах освіти має носити творчий характер, 
сучасні вчителі мають навчити молоде покоління 
застосовувати знання на практиці, розуміти, що 
навчання – це інструмент, який допоможе адап-
туватися до змін в епоху інформаційного століття 
[7, с. 120]. Уміння навчатися впродовж життя, здо-
бувати знання, необхідні для успішної реаліза-
ції в соціумі; вміле інтерпретування явищ, подій 
сьогодення крізь призму кіберпростору; система-
тична перевірка отриманих даних; орієнтація на 
реалії майбутньої професійної діяльності – все 
це віддзеркалює компетентнісну парадигму 
XXI століття (А. Андрєєв, В. Болотов, Д. Іванов, 
Н. Уваріна). Це така модель, яка зумовлює зміни 
в освітній системі й модернізує вектори на нові 
підходи, методи навчання молодого покоління 
[8, с. 46]; домінуюча основа в системі освіти, яка 
сприяє оволодінню абсолютно новими знаннями, 
необхідними для самореалізації себе в соціумі [9]. 
Звернення до компетентнісної парадигми спричи-
нено поінформованістю майбутніх фахівців про 
тренди в освіті, актуалізацією знань у галузі медіа, 
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переосмисленням ролі вчителя в умовах меді-
атизації освіти, зміною методичних підходів до 
навчання молодого покоління.

Отже, компетентнісна парадигма, яка ґрунту-
ється на філософському осмисленні досліджу-
ваного феномена, дає змогу виокремити наукові 
підходи та рівні методології дослідження форму-
вання медіа-компетентності майбутніх учителів 
початкових класів, зокрема, загальнонауковий, 
конкретно-науковий та технологічний [10].

В умовах сучасності професійна підготовка 
майбутніх фахівців ґрунтується на засадах сис-
темного, синергетичного, компетентнісного, осо-
бистісно-діяльнісного, аксіологічного, суб’єкт-
суб’єктного, інформаційного та ін. підходах, 
на чому наголошують Є. Корчагін, Т. Кичкирук, 
Г. Лисенко, С. Масич, А. Петровський та ін.

Дослідження проблеми формування медіа-
компетентності майбутніх учителів унеможлив-
люється без методологічних підходів, які б дали 
змогу врахувати всі структурні компоненти дослі-
джуваного поняття. Саме тому  загальнонаукова 
методологія проблеми дослідження представ-
лена системним підходом, найбільш поширеним у 
педагогіці. У поглядах науковців системний підхід 
розглядається як комплекс взаємопов’язаних дій, 
націлених на формування світогляду та системи 
розуміння інших галузей наук у найменші строки 
[11, с. 72]; системний підхід у педагогіці має ґрун-
туватися на принципі цілісності та адаптованості 
компонентів навчання, відповідати один одному 
[12, с. 198]; організованість безлічі складників у 
структурі цілісного явища [13, с. 1]; взаємовідно-
шення соціальних явищ з детермінуючими макро-
системами, єдність об’єктивного і суб’єктивного, 
здатність реагувати на процес пізнання, прогнозу-
вання і кінцевий результат системи, цілеспрямова-
ність, рефлексія [14, с. 13–14].

Системний підхід під час формування медіа-
компетентності майбутніх учителів спрямова-
ний на розв’язання низки питань, по-перше, дає 
можливість побудувати процес професійної під-
готовки за дидактичною моделлю «майбутній 
фахівець – медіа»; по-друге, студенти мають на 
меті опанувати на теоретичному та практичному 
рівнях принципами роботи медіа, визначити їх 
дидактичні характеристики; по-третє, викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін відбувається 
у спільній взаємодії із медіа-засобами. Отже, сис-
темний підхід є головним важелем, який дасть 
змогу розглядати досліджуваний феномен цілісно, 
враховуючи всі складові компоненти.

Конкретно-науковий рівень методології 
досліджуваного феномена представлено такими 
підходами: компетентнісний, середовищний, осо-
бистісно-діяльнісний.

Компетентнісний підхід розглядається нау-
ковцями як єдність знань, умінь, навичок, що є 

запорукою успішної праці; особистісні власти-
вості, а також професійні якості; готовність дося-
гати високих результатів у професійній діяльності 
[15, с. 294]; усвідомлення майбутніми фахівцями 
кінцевої мети: оволодіння ключовими компетент-
ностями в галузі освіти, що дадуть змогу на висо-
кому рівні володіти методиками навчання, готов-
ність до інноваційної діяльності [там само, с. 294]; 
досвід розв’язання життєвих проблем, виокрем-
лення важливих соціальних ролей, прояв компе-
тенцій на певній стадії професійного зростання. 
Компетентнісний підхід має на меті навчити май-
бутніх фахівців розв’язувати життєві та професійні 
завдання [16, с. 10].

Цікавою та влучною є думка Д. Ельконіна, який 
висуває на перше місце не інформованість осо-
бистості, не продукування знань на теоретичному 
рівні, а уміння практично розв’язувати завдання, 
які виникають у різних життєвих ситуаціях, зокрема 
в професійних [17].

Отже, формування медіа-компетентності май-
бутніх учителів унеможливлюється без низки осо-
бистісних та професійних компетентностей, які 
дадуть змогу приймати виважені рішення у про-
цесі професійної діяльності, інноваційно підхо-
дити до організації освітньої діяльності з учнями 
початкової школи, визначати чинники успішного 
навчання молодого покоління, ініціювати різно-
манітні альтернативи наявним методам, формам 
роботи, надаючи привілеї можливостям кіберпрос-
тору. Компетентнісний підхід не орієнтується лише 
на знаннєво-діяльнісний компонент, а передбачає 
уміння компетентно, грамотно, професійно стави-
тись до тих завдань, які висуває сучасна освіта. 
Варто підкреслити й те, що сучасний фахівець має 
виходити за рамки освітнього процесу, удоскона-
лювати його та допомагати переносити теоретичні 
знання в роботу з учнями.

Середовищний підхід (О. Гелла, Ю. Мануйлов, 
Т. Менг, Н. Рємізова, В. Стрельніков та ін.) висуває 
за мету підготовку майбутніх фахівців в умовах, 
наближених до сучасних реалій, у тому числі й 
урахування активного впровадження медіа-засо-
бів у заклади освіти; створює умови для роботи 
з мережею Інтернет, опанування інструментами 
комп’ютерних програм, знайомство з низкою елек-
тронних сервісів; стимулює майбутніх учителів 
планувати майбутню професійну діяльність з ура-
хуванням потреб та інтересів учнів; заохочує реф-
лективну практику.

Доречною є думка В. Стрельнікова, який роз-
глядає середовищний підхід навчання й виховання 
учня/студента через спеціально-організоване 
середовище, в якому реалізуються «відповідні 
знання, професійні уміння й технологічні навички» 
[18, с. 2].

З огляду на досліджуваний феномен слід зау-
важити, що у середовищному підході суб’єктом 
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виступає особистість, яка оволодіває матері-
альними, духовними, соціальними цінностями 
[19, с. 316], а також формується професійна пози-
ція майбутнього фахівця, що є запорукою успішної 
реалізації завдань освіти в умовах медіатизації. 
Середовищний підхід є педагогічним підґрунтям і 
являє систему дій студентів з медіа-засобами, що 
є інструментом проектування та оволодіння клю-
човими компетентностями.

Середовищний підхід тісно пов’язаний із діяль-
нісним, адже лише в спеціально-організованому 
середовищі майбутні фахівці зможуть реалізувати 
теоретичні знання на практиці, опанувати навички 
роботи з медіа-засобами, що дасть змогу виявити 
рівень сформованості медіа-компетентності. Тому 
доречно говорити про особистісно-діяльнісний 
підхід у навчанні, адже саме діяльність є запору-
кою розвитку, самовдосконалення, професійного 
становлення особистості [20, с. 230]. Особистіс-
ний і діяльнісний підходи є взаємопов’язаними й 
не можуть існувати окремо один від одного, адже 
особистість виступає суб’єктом будь-якої діяль-
ності [21, с. 514].

Відповідно до моделі особистісно-діяльнісного 
підходу кожен студент закладу вищої освіти долу-
чається до виконання поставлених завдань, що 
дає йому змогу сформувати цілісну картину про 
педагогічну діяльність в умовах сьогодення; нако-
пичити комплекс необхідних умінь, навичок для 
ефективної та продуктивної діяльності [10, с. 93]; 
оволодіти компетенціями стосовно використання 
сучасних медіа-засобів під час освітнього про-
цесу; планувати та ініціювати зміни в роботі з 
молодшими школярами засобами медіа; накопи-
чувати електронні матеріали, зокрема медіа-про-
дукти, що стануть у нагоді під час реалізації освіт-
ніх завдань.

Особистісно-діяльнісний підхід виступає мето-
дологічною основою формування медіа-компе-
тентності майбутніх учителів. По-перше, в центрі 
практичної діяльності студентів є мотиви, зацікав-
леність оволодіти можливостями кіберпростору та 
створювати безпечне медіа-середовище у роботі 
з молодшими школярами; по-друге, сприяє ефек-
тивній роботі з медіа-засобами, передбачає удо-
сконалення умінь користуватися інструментами 
комп’ютерних програм; по-третє, зумовлює ство-
рення медіа-продуктів. Через практичну діяль-
ність майбутні фахівці усвідомлюють сутність 
медіа-засобів в умовах глобалізації та модерніза-
ції освіти та вимоги, які ставляться до вчителя як 
новатора, менеджера педагогічного фаху.

Технологічний рівень методології 
пов’язаний з експериментальним дослідженням, 
тобто все те, що можна отримати шляхом практич-
ної діяльності; компетентнісний підхід у роботі дає 
змогу досягнути поставленої мети [22, с. 8]; продук-
тивність виконання завдань (від потреб сьогодення 

до теорії й навпаки) [23]. Саме тому технологічний 
рівень методології у рамках нашого дослідження 
представлено інформаційним підходом, який роз-
глядається науковцями як пріоритетний у профе-
сійній діяльності, адже, враховуючи стрімкий розви-
ток медіа, особистість щонайбільше використовує 
електронну літературу, читає новини, знайомиться 
з подіями через медіа-засоби, тим самим долучаю-
чись до аналізу та обробки інформації, пошуку ціка-
вих фактів з різних галузей наук. Така діяльність 
зумовлює формування важливих якостей особис-
тості, зокрема, критичне мислення, гнучкість, ціле-
спрямованість до оперування мовою, семіотикою 
медіа [24, с. 261].

Влучною є думка Л. Петренко, яка наголошує 
на тому, що збільшення потоку інформації сприяє 
активізації імунітету майбутніх фахівців до фей-
кової, неправдивої інформації, що призводить до 
вироблення навичок аналізувати отримані дані, 
оперувати поняттями в галузі освіти й впроваджу-
вати їх у практику [25, с. 39]. Варто говорити й про 
те, що інформаційний підхід дає змогу модернізу-
вати, оптимізувати освітній процес завдяки роботі 
з електронними ресурсами [26, с. 17].

Інформаційний підхід використовується для 
розгляду завдань професійної підготовки май-
бутніх учителів всебічно, по-перше, реалізується 
пропедевтична функція (активне входження здо-
бувачів освіти в світ медіа); по-друге, відбувається 
аналіз педагогічної діяльності крізь призму медіа-
засобів; по-третє, оволодіння науковими дисци-
плінами уможливлюється завдяки грамотному 
аналізу текстів, фактів, понять, порівняння різних 
інформаційних джерел з синонімічним контекстом; 
по-четверте, орієнтування майбутніх учителів на 
освітні виклики.

Висновки. Проаналізувавши наукову літера-
туру, ми дійшли висновку, що дослідження фено-
мена «медіа-компетентність майбутніх учителів 
початкових класів» унеможливлюється без мето-
дологічного підґрунтя проблеми, що ми подаємо 
через низку взаємодоповнюючих підходів, які під-
силюють процес наукового дослідження та модер-
нізують, створюють абсолютно нову модель освіти 
під час підготовки майбутніх учителів початкових 
класів.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ 
ТА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
DEVELOPMENT OF INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIALISTS OF COMPUTER TECHNOLOGIES DURING 
EXPERIMENTS ON PHYSICS AND TECHNICAL DISCIPLINES

Стаття присвячена одній з актуальних про-
блем дослідження послідовності розвитку 
інформаційно-цифрової компетентності 
майбутніх фахівців комп’ютерних техноло-
гій під час експериментаторської діяльності 
з фізики та технічних дисциплін. Зокрема, 
акцентовано увагу на особливостях навчаль-
ного фізичного експерименту в епоху масової 
цифровізації суспільства. Окрема увага при-
ділена компонентам цифрової компетент-
ності згідно з Dig Comp та основними показ-
никами, що характеризують техніку ХХІ 
століття. До них належать продуктивність, 
надійність, довговічність, економічність, еко-
логічність, ергономіка, зовнішня естетика 
технічних пристроїв. Натепер удоскона-
лення в багатьох галузях йде виключно за 
цими напрямами. На основі аналізу поняття 
комп’ютерних технологій, призначення 
комп’ютера у навчально-дослідній роботі 
ми визначили роль комп’ютерної техніки та 
дослідили особливості розвитку інформа-
ційно-цифрової компетентності студентів 
під час виконання навчального фізичного екс-
перименту. Ми визначили послідовність роз-
витку інформаційно-цифрової компетент-
ності майбутніх фахівців комп’ютерних 
технологій під час експериментаторської 
діяльності з фізики та технічних дисциплін. 
При цьому акцентовано увагу на кожному 
етапі виконання експерименту та тому ком-
поненті інформаційно-цифрової компетент-
ності (загальному чи професійному), що роз-
вивається на такому етапі. Отже, на нашу 
думку, одним із завдань викладача фізики та 
технічних дисциплін є його психолого-педа-
гогічна готовність донести інформацію про 
таку взаємодію в електронному вигляді до 
свідомості студентів. Для успішної реалізації 
цього завдання необхідно забезпечити плану-
вання й організацію навчання та професійну 
підготовку фахівця для експериментатор-
ської роботи та забезпечити розвиток у 
нього певного рівня інформаційно-цифрової 
компетентності.
Ключові слова: фахівці комп’ютерних тех-
нологій, інформаційно-цифрова компетент-
ність, розвиток, навчальний фізичний експе-

римент, експериментаторська діяльність, 
навчання фізики і технічних дисциплін.

The article is devoted to the actual problem. This 
is a study of the sequence of development of the 
information and digital competence of future com-
puter technology specialists during experiments 
on physics and technical disciplines. In particular, 
attention was paid to the peculiarities of the edu-
cational physical experiment in the era of mass 
digitalization of society. Particular attention is paid 
to Dig Comp. We reviewed the main indicators 
characterizing the technology of the XXI century. 
These include performance, reliability, durabil-
ity, cost effectiveness, environmental friendli-
ness, ergonomics, external aesthetics of techni-
cal devices. At present, improvements in many 
areas are solely in these areas. On the basis of 
the analysis of the concept of computer technol-
ogy, the appointment of a computer in teaching 
and research we determined the role of computer 
technology and investigated the peculiarities of 
the development of information and digital com-
petence of students during the implementation 
of a physical experiment. We have identified the 
sequence of development of the information and 
digital competence of future computer technol-
ogy specialists during experiments in physics and 
technical disciplines. At the same time, attention 
is focused on each stage of the experiment. We 
reviewed each component of information and 
digital competence (general or professional) that 
are developing at this stage. So, we have identi-
fied one of the tasks of the teacher of physics 
and technical disciplines. This is his psychological 
and pedagogical readiness to convey information 
about such interaction electronically to the con-
sciousness of students. To succeed in this task, 
it is necessary to ensure the planning and orga-
nization of training and professional training of a 
specialist for experimental work. It is also neces-
sary to ensure that he develops a certain level of 
information and digital competence.
Key words: computer technology specialists, 
information and digital competence, development, 
physical experiment, experimental activity, physics 
training and technical disciplines.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливість сучасної науки полягає 
у тому, що вже більше трьохсот років постійно 
збільшується наукова інформація виокремленої 
з натурфілософії фізики. За результатами роботи 
провідних центрів поповнюються як теоретичні 
основи науки фізики, так і її практичне впрова-
дження у виробництво, техніку та технології, що 
знаходить своє відображення в освітньому про-
цесі технічних дисциплін.

Проведені нами дослідження [9; 10] стану роз-
витку сучасної науки та рівня запровадження 
новітніх знань у зміст посібників з фізики та тех-
нічних дисциплін (ФТД) педагогічних закладів 
вищої освіти (ЗВО) показали його відставання на 
30–40 років.

Реформування освіти має відповідати потре-
бам розвитку техногенно-інформаційного та циф-
рового суспільства. Використання цифрових тех-
нологій в освіті має носити багатоплатформний 
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наскрізний характер, тобто використовуватися не 
лише на заняттях інформатики в окремій аудито-
рії, як зазвичай, а під час навчання інших предме-
тів, взаємодії суб’єктів навчання один з одним та з 
викладачами, реальними експертами, здійснення 
досліджень, індивідуального навчання.

Фізика є прикладною експериментальною нау-
кою. В освітньому процесі з технічних дисциплін 
експеримент також відіграє велике значення. При 
цьому є відставання розробки та впровадження 
в освітній процес нового покоління приладів, 
обладнання, наочності. Своєю чергою такий підхід 
потребує розвитку наявних та пошуку нових мето-
дичних підходів до їх запровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ста-
новлення навчального фізичного експерименту 
(НФЕ) в Україні пов’язане з іменами П.С. Атаман-
чука, А.К. Бабенка, О.І. Бугайова, В.П. Вовкотруба, 
Є.В. Коршака, А.М. Кух, В.В. Мендерецького, 
Б.Ю. Миргородського, М.І. Садового, В.П. Сер-
гієнка, С.П. Слєсаревського, В.В. Слюсаренко, 
Р.К. Шабаля, М.С. Шульги, В.А. Франковського 
[1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На нинішньому етапі розвитку 
виробничих технологій змінюється експеримен-
тальна база курсу ФТД, на зміну старому прихо-
дить нове покоління приладів, використання яких 
вимагає зовсім іншого рівня сформованості ком-
петентностей, зокрема інформаційно-цифрової 
(ІЦК).

При цьому експериментаторська діяльність віді-
грає одну з провідних ролей у разі розвитку ІЦК у 
майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (КТ).

У науці нині виникла реальна можливість пере-
осмислити епоху створення та використання 
нового інформаційно-цифрового (ІЦ) навчального 
обладнання.

Мета статті – дослідити послідовність розвитку 
ІЦК майбутніх фахівців КТ під час експеримента-
торської діяльності з фізики та технічних дисциплін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Узагальнюючи досвід роботи фахівців різних галу-
зей, Європейською комісією створено Рамку циф-
рової компетентності для громадян (Dig Comp 
2.0: Digital Competence Framework for Citizens), до 
якої увійшли описи дескрипторів та рівнів воло-
діння цифровою компетентністю [14]. Dig Comp 
2.0 визначає основні компоненти цифрової компе-
тенції у 5 галузях (табл. 1). Рамка Dig Comp [13] 
була схвалена представниками держав-членів 
ЄС у тематичній робочій групі «Програма освіти 
та навчання 2020 «ІКТ та освіта». Деякі дер-
жави-члени вже використовують Dig Comp різ-
ними способами, а також мають різні європей-
ські реалізації (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/
implementation).

У таблиці 1 здійснено аналіз основних компо-
нент цифрової компетентності згідно з Dig Comp 
2.0. Окреслено 5 компонент цифрової компетент-
ності та розкрито характеристики і зміст окремо 
кожної компоненти цифрової компетентності.

Виходячи з того, що ХХІ століття характери-
зується стрімкою цифровізацією всіх сфер життя 
суспільства, техніка зазнає докорінних змін. До 
основних показників, що характеризують техніку, 
ми віднесли:

– продуктивність – кількість продукції (інформа-
ції тощо), що виготовляється, обробляється, пере-
возиться за одиницю часу;

– надійність – здатність технічного пристрою 
без відмов виконувати свої функції на належному 
рівні якості або відповідати поставленим вимогам 
протягом заданого проміжку часу;

– довговічність – у це поняття входить не тільки 
фізичний знос, останніми роками різко позна-

Таблиця 1
Основні компоненти цифрової компетентності згідно з Dig Comp 2.0

№ Компоненти Характеристика і зміст компонент цифрової компетентності

1 інформація  
та цифрові дані

формулювати інформаційні потреби, знаходити та отримувати цифрові дані, 
інформацію та вміст; судити про відповідність джерела та його зміст; зберігати, 
керувати та організувати цифрові дані, інформацію та контент

2 комунікація  
та співпраця

взаємодіяти, спілкуватися та співпрацювати за допомогою цифрових технологій, 
одночасно усвідомлюючи різноманітність культур та поколінь; брати участь у 
житті суспільства через публічні та приватні цифрові служби та громадянське 
співтовариство; для управління цифровою ідентифікацією та репутацією

3 створення  
цифрового контенту

створення та редагування цифрового контенту; для вдосконалення та інтеграції 
інформації та контенту в наявний набір знань під час розуміння того, як слід 
застосовувати авторські права та ліцензії; знати, як дати зрозумілі інструкції для 
комп’ютерної системи

4 безпека

захист пристроїв, вмісту, особистих даних та конфіденційності в цифрових 
середовищах; захистити фізичне та психологічне здоров’я, а також бути в курсі 
цифрових технологій для соціального добробуту та соціальної інтеграції; звернути 
увагу на вплив цифрових технологій на навколишнє середовище та їх використання

5 вирішення проблем
визначити потреби та проблеми, а також вирішити концептуальні проблеми та 
проблемні ситуації в цифрових середовищах; використовувати цифрові інструменти 
для реалізації інноваційних процесів; бути в курсі цифрової еволюції
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чилася проблема так званого морального зносу 
техніки, тобто коли експлуатація цілком справних 
пристроїв стає економічно невигідною або недо-
цільною через появу досконаліших рішень;

– економічність – кількість матеріальних ресур-
сів, часу, енергії, що витрачаються на виробництво 
одиниці продукції, переміщення одиниці вантажу 
тощо.

Основа технічного прогресу – підвищення осно-
вних показників усіх видів техніки. Такий процес 
називається модернізацією.

Останніми роками також багато уваги стало 
приділятися таким раніше другорядним показни-
кам, як екологічність, ергономіка, зовнішня есте-
тика технічних пристроїв. Натепер удосконалення 
в багатьох галузях йде виключно за цими напря-
мами. Якщо поліпшення зручності використання і 
зовнішнього вигляду пристроїв відбувається від-
повідно до запитів кінцевих споживачів, то еколо-
гічні параметри в основному регулюються законо-
давчо. Все це визначає вимоги до рівня підготовки 
фахівців з вищою освітою, зокрема в галузі КТ. 
Досліджуючи освітній процес з ФТД, не можна 
оминути увагою проблему розвитку в них під час 
експериментаторської діяльності. 

У сучасних експериментальних дослідженнях 
спостерігається використання досить широкого 
спектра ІЦ ресурсів, які використовуються в освіт-
ньому процесі з ФТД.

На основі аналізу поняття КТ, призначення 
комп’ютера у навчально-дослідній роботі ми 
визначили роль комп’ютерної техніки та дослідили 
особливості розвитку ІЦК студентів під час вико-
нання НФЕ.

Зокрема, комп’ютерні презентації Microsoft 
Power Point можна застосовувати на різних видах 
і етапах заняття. Вони ефективні [2] під час про-
ведення лекцій, практичних занять, лаборатор-
них робіт. Також студентам часто пропонується 
як самостійне індивідуальне науково-дослідне 
завдання готувати презентації до відповідних 
занять, що є частиною їхньої дослідницько-пошу-
кової діяльності.

Ефективними є програми підтримки прове-
дення лабораторних робіт в умовах імітації [2] 
комп’ютерною програмою реального досліду. Про-
грами такого типу, що зазвичай є віртуальними 
лабораторіями, знаходять застосування в галузі 
природничих дисциплін, наприклад, «Віртуальна 
фізична лабораторія», «Віртуальна хімічна лабо-
раторія» (АТЗТ «Квазар-Мікро Техно», 2007), що 
містять можливості тривимірного бачення, маніпу-
лювання об’єктами, дослідження закономірностей 
їхньої поведінки.

Доступними для викладача є розроблені 
графічні пакети та оболонки (Соrel, 3D-Studio, 
Macromedia Flash, Micro-Cap та інші), що дають 
змогу вирішувати конкретні практичні завдання 

акме за допомогою ІКТ без знання мов програму-
вання високого рівня. На нашу думку [2], найбільш 
прийнятними для використання в школі є обо-
лонки PowerPoint і Corel Move. До таких дій мають 
бути готові майбутні педагоги.

Традиційно експериментальне вивчення явищ, 
понять, закономірностей природи проводиться в 
штучній чи природній лабораторії [12].

Ми розглядаємо штучну лабораторію як серед-
овище, де монтується установка з наявного 
обладнання, приладів за заздалегідь підготовле-
ними схемами, кресленнями, за допомогою яких 
досягається певне наближення, ефект природного 
явища та демонструються ті чи інші властивості 
досліджуваного об’єкта [12]. Практичне пізнання в 
цьому разі наштовхується на значні ускладнення. 
В земних умовах відсутня можливість ізолювати 
предмет дослідження в «чистому вигляді». Будь-
яка штучна ізоляція спотворює природну картину. 
Тому абсолютна більшість дослідів, спостере-
жень проводиться з певною точністю, з проявом 
побічних ефектів, які нерідко вимагають значних 
ускладнень не лише обладнання, а i теоретичних 
обґрунтувань.

У природній лабораторії експеримент прово-
диться виходячи з умов самої природи. До таких 
дослідів можна віднести дифракцію на дрібних 
частинках від Місяця, розсіювання світла, сонячні 
затемнення, розкладання світла в спектр, оптичні 
ефекти тощо. Це майже «чисті» досліди. Роль 
суб’єктів навчання в таких лабораторіях різна. 
Здебільшого вони стають складовою частиною 
таких дослідів. Тому дослідити їх доцільно через 
вивчення експериментальної діяльності викла-
дача та студента. З дидактичної точки зору така 
діяльність може проводитись на репродуктивному, 
проблемному, пошуковому чи дослідницькому 
рівнях. Наприклад, залежно від способу теоре-
тичного відношення до Всесвіту встановлюється 
сфера знань, рівень активізації розумової діяль-
ності учасників процесу навчання. На противагу 
сфері предметно чуттєвого пізнання природи роз-
гортається відповідна форма експериментатор-
ської діяльності. Відсутність такої взаємодії також 
є рівнем розв’язання проблеми експерименту.

Експеримент у технічних науках і на вироб-
ництві має певні особливості: дослідник само-
стійно організовує умови його проведення з ура-
хуванням виходу на практичне застосування у 
виробничих процесах; експериментатор може 
прогнозувати зміну варіантів умов та кінцевий 
результат прояву досліджуваного технічного 
застосування (технологічного процесу); в екс-
перименті можливі кількісні та якісні зміни з 
метою виокремлення окремих деталей процесу 
чи заміни деталей, вузлів, блоків установки; із 
запровадженням КТ зростає роль моделювання 
теорії у разі підготовки та проведення експери-
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менту; нового підходу набуває точність техніч-
них засобів експерименту, що складаються з 
багатофункціональної електронної апаратури, 
прецизійних механічних пристроїв, високочутли-
вих приладів; експеримент набуває властивос-
тей глобалізації. Для реалізації всього цього в 
освітньому процесі від суб’єктів навчання необ-
хідний відповідний рівень розвитку ІЦК. Для 
розв’язання зазначених проблем та на основі 
аналізу основних компонент цифрової компе-
тентності (табл. 1) нами запропонована послі-
довність розвитку інформаційно-цифрової ком-

петентності майбутніх фахівців комп’ютерних 
технологій під час експериментаторської діяль-
ності з фізики та технічних дисциплін (рис. 1).

Висновки. Отже, на нашу думку, одним із 
завдань викладача ФТД є його психолого-педа-
гогічна готовність донести інформацію про таку 
взаємодію в електронному вигляді до свідомості 
студентів. Для успішної реалізації цього завдання 
необхідно забезпечити організацію навчання та 
професійну підготовку фахівця для експеримента-
торської роботи та забезпечити розвиток у нього 
певного рівня ІЦК.

Рис. 1. Послідовність розвитку ІЦК у майбутніх фахівців КТ 
під час виконання експериментаторської діяльності
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
EFFICIENCY IN INTERCULTURAL DISCOURSE COMPETENCE 
FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS IN ECONOMICS

Статтю присвячено аналізу експери-
ментальної частини дослідження щодо 
перевірки ефективності педагогічної тех-
нології формування міжкультурної дискур-
сивної компетентності майбутніх фахівців 
з економіки. Представлено модель реалізації 
педагогічної технології. Розкрито перебіг 
педагогічного експерименту на пілотному, 
констатувальному, формувальному та 
контрольному етапах. Експеримент здій-
снено за емоційно-ціннісним, гносеологіч-
ним і комунікативно-діяльнісним компонен-
тами. Уточнено критерії, показники та рівні 
сформованості міжкультурної дискурсивної 
компетентності майбутніх фахівців з еко-
номіки на рівні кожного із зазначених ком-
понентів, охарактеризовано такі критерії: 
особистісний (показники – вмотивованість 
до формування міжкультурної дискурсивної 
компетентності, рефлексивність кому-
нікативної діяльності в міжкультурному 
дискурсі); когнітивний (показники – якість 
знань (повнота), оперативність, гнучкість, 
способи здобуття нових знань із міжкуль-
турного дискурсу); мовно-мовленнєвий 
(показники – писемні навички, усні навички, 
здатність до управління міжкультурними 
дискурсивними конфліктами). За обраними 
критеріями визначено такі рівні сформо-
ваності міжкультурної дискурсивної компе-
тентності, як низький (початковий учас-
ник міжкультурного дискурсу), задовільний 
(типовий учасник міжкультурного дискурсу), 
достатній (самостійний учасник міжкуль-
турного дискурсу), високий (компетентний 
учасник міжкультурного дискурсу). Упро-
вадження в навчальний процес розробленої 
педагогічної технології забезпечило підви-
щення рівня сформованості міжкультурної 
дискурсивної компетентності майбутніх 
фахівців з економіки за всіма критеріями. 
Достовірність результатів експеримен-
тального дослідження підтверджено мето-
дами математичної статистики за крите-
рієм Пірсона. На констатувальному етапі 
експерименту зафіксовано незначні відмін-
ності між рівнями сформованості міжкуль-
турної дискурсивної компетентності сту-
дентів експериментальної та контрольної 
груп, а на контрольному етапі – значні роз-
біжності між рівнями сформованості між-
культурної дискурсивної компетентності 
студентів експериментальної та контр-
ольної груп із вірогідністю 95%.

Ключові слова: міжкультурна дискурсивна 
компетентність, майбутні фахівці з еконо-
міки, експериментальна перевірка, педаго-
гічна технологія, модель реалізації педаго-
гічної технології.

The article deals with analysis of the experimen-
tal part of the research concerning verification of 
pedagogical technology efficiency of intercultural 
discourse competence formation of future special-
ists in economics. The model of the pedagogical 
technology realisation is presented. The process of 
the pedagogical experiment is revealed at the pilot, 
starting, forming and final stages. The experiment is 
carried out by the following components: emotional 
and value-oriented, gnoseological, communication- 
and activity-based. Criteria, indices and levels of 
the formed intercultural discourse competence of 
future specialists in economics at the level of each 
given component are specified: personal criterion 
(indices – motivation to intercultural discourse com-
petence formation, reflexivity of communication 
activity in intercultural discourse); cognitive criterion 
(indices – knowledge quality, completeness, effi-
ciency, flexibility, ways to acquire new knowledge 
in intercultural discourse), language and speech 
criterion (indices – written skills, oral skills, ability 
to manage intercultural discourse conflicts). The 
levels of the formed intercultural discourse com-
petence are determined according to the given 
criteria: low (beginner participant of intercultural dis-
course), satisfactory (typical participant of intercul-
tural discourse), sufficient (independent participant 
of intercultural discourse), high (competent par-
ticipant of intercultural discourse). Implementation 
of the developed pedagogical technology into the 
educational process has provided the increased 
level of the formed intercultural discourse compe-
tence of future specialists in economics by all the 
criteria. The results validity of the experimental 
research has been proved by mathematical statis-
tics methods of Pirson’s criteria. Insignificant differ-
ences among the levels of the formed intercultural 
discourse competence in experimental and control 
group students are revealed at the starting stage of 
the experiment. The final stage of the experiment 
has fixed significant differences among the levels 
of the formed intercultural discourse competence 
in experimental and control group students at 95% 
probability.
Key words: intercultural discourse competence, 
future specialists in economics, experimental veri-
fication, pedagogical technology, model of peda-
gogical technology realisation.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В умовах соціально-економічних перетворень 
українського суспільства одним із пріоритетних 
завдань держави є підготовка компетентних фахів-
ців з економіки, від професійної діяльності яких 
залежить економічне зростання країни та добро-
бут її громадян. Підвищення якості професійної 

освіти економістів, що актуалізує необхідність 
застосування компетентнісного підходу, перед-
бачає підготовку до професійного спілкування 
в умовах міжнародного співробітництва. Досяг-
нення економічних цілей під час міжкультурної 
комунікації з бізнес-партнерами інших країн забез-
печується високим рівнем культури професійного 
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спілкування, основу якого становить міжкультурна 
дискурсивна компетентність (далі – МДК).

Педагогічна практика доводить, що більшість 
студентів не мають сформованої МДК, яка давала 
б їм змогу ефективно взаємодіяти з діловими 
партнерами інших країн. Соціальне замовлення 
в умовах економічної інтеграції зумовило необхід-
ність звернення педагогічної науки й практики до 
проблем міжкультурного дискурсу в професійній 
підготовці майбутнього фахівця з економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснений науковий пошук виявив, що проблему 
формування МДК майбутніх фахівців з еконо-
міки розглянуто за такими напрямами: 1) загальні 
питання міжкультурної комунікації (М. Бах-
тін, Є. Верещагін, Т. Колбіна, С. Тер-Мінасова, 
Р. Фішер, Г. Хофстеде та інші вчені); 2) комуні-
кативний дискурс (В. Борботько, В. Григорьєва, 
Ю. Косенко, В. Степанов, Т. ван Дейк, Д. Карбо 
та інші науковці); 3) національні стилі комунікації 
та спілкування (М. Бердяєв, В. Манакін, Е. Холл, 
В. Гудикунст, С. Крамш, С. Шварц та інші автори); 
4) комунікативна культура та комунікативна ком-
петентність (C. Андрєєва, Є. Верещагін, В. Єршов, 
І. Ярощук, Г. Фішер, Е. Хірш, Д. Хаймс, Р. Рубін та 
інші дослідники).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Вивчення й подальший аналіз 
результатів теоретичних досліджень учених дали 
змогу виявити низку суперечностей, зокрема:  
а) між об’єктивною потребою українського сус-
пільства в економістах, здатних ефективно 
співпрацювати в міжкультурному середовищі, та 
недостатнім рівнем сформованості МДК; б) між 
необхідністю підвищення якості професійної під-
готовки майбутніх економістів у закладі вищої 
освіти та недостатньою розробленістю науково 
обґрунтованих педагогічних технологій форму-
вання в них МДК; в) між нагальною потребою 
майбутніх економістів в опануванні МДК та нео-
бізнаністю в її особливостях, способах і методах 
набуття; г) між нагальною потребою в суб’єкт-
суб’єктних відносинах у процесі реалізації між-
культурного дискурсу та неготовністю фахівців з 
економіки до їх налагодження. Для розв’язання 
виявлених суперечностей обґрунтовано теоре-
тико-методологічні основи реалізації педагогічної 
технології формування МДК майбутніх фахівців 
з економіки [4]. Невирішеною залишається про-
блема її експериментальної перевірки.

Мета статті – розкрити результати експери-
ментальної перевірки ефективності педагогічної 
технології формування МДК майбутніх фахівців з 
економіки.

Виклад основного матеріалу. Для перевірки 
розробленої гіпотези щодо ефективності педаго-
гічної технології упродовж 2015–2019 рр. прове-
дено педагогічний експеримент, який складався 

з пілотного, констатувального, формувального та 
контрольного етапів.

Експеримент проведено на базі Харківського 
національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара та Тернопіль-
ського національного економічного університету. 
Кількість учасників експерименту склала 240 осіб, 
з них студентів – 198, викладачів – 42.

Пілотне опитування (2015 р.) серед студентів 
ІІ та ІІІ курсів спеціальностей «Міжнародні відно-
сини», «Міжнародна економіка», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», 
«Фінанси та кредит», «Банківська справа», «Еко-
номіка підприємства» свідчить про те, що вони 
майже одностайно (98%) вважають досконале 
володіння іноземною мовою запорукою ефектив-
ної професійної взаємодії з представниками інших 
культур. Проте більшість респондентів (62%) 
ще не готові здійснювати професійну взаємодію 
з представниками інших культур. Щодо обізна-
ності стосовно особливостей інших бізнес-культур 
і вміння їх аналізувати 51% студентів ІІ курсу та 
65% студентів ІІІ курсу надали заперечливі відпо-
віді [5].

На констатувальному етапі експерименту 
(2015–2017 рр.) здійснено відбір студентів для 
контрольної та експериментальної груп. Кількість 
осіб становила 56 у кожній групі. Метою етапу 
було визначення рівня сформованості МДК май-
бутніх економістів за особистісним, когнітивним і 
мовно-мовленнєвим критеріями згідно з розробле-
ною моделлю реалізації педагогічної технології 
формування МДК (див. рис. 1).

Рівень сформованості МДК за особистісним 
критерієм (умотивованість до формування МДК, 
рефлексивність комунікативної діяльності в між-
культурному дискурсі) виявлено на основі мето-
дик М. Рокича «Визначення ціннісних орієнтацій», 
Д. Крауна та Д. Марлоу «Визначення мотивації 
досягнення», «Визначення мотивації схвалення» 
[2, с. 19–24], а також експертного бланку спосте-
режень і тестів самооцінювання.

Рівень сформованості МДК за когнітивним кри-
терієм (за показниками повноти, оперативності 
та гнучкості знань) встановлено за допомогою 
методик І. Подласого [3] та Г. Єльнікової [1]. Інди-
відуальний коефіцієнт щодо рівня знань, умінь і 
навичок вирахувано згідно з кількістю інформа-
ційно-змістових елементів тексту щодо коефіцієн-
тів на репродуктивному, конструктивному та твор-
чому рівнях навчальної діяльності.

Сформованість МДК за показниками мовно-
мовленнєвого критерію (писемні навички щодо 
написання ділових листів, усні навички з презен-
тацій) діагностовано за допомогою результатів 
поточного й контрольного оцінювання студентів 
експериментальної та контрольної груп упродовж 
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Рис. 1. Модель реалізації педагогічної технології формування МДК
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Таблиця 1
Динаміка сформованості міжкультурної дискурсивної компетентності 

майбутніх фахівців з економіки (%)

Критерії 
сформо-
ваності 

МДК
Рівні

Експериментальна група 
(56 осіб)

Контрольна група 
(56 осіб) c2 c2

Констату-
вальний етап

Контроль-
ний етап

Констату-
вальний 

етап

Контроль-
ний етап

Констату-
вальний етап

Контрольний 
етап

О
со

би
ст

іс
ни

й низький 28,6 7,2 32,1 17,9

3,369 16,762
задовільний 46,4 25 50 50

достатній 14,3 46,4 14,3 28,6

високий 10,7 21,4 3,6 3,6

Ко
гн

іт
ив

ни
й низький 28,5 7,1 35,7 25,1

1,641 21,913
задовільний 50 21,4 42,9 46,4

достатній 17,9 42,9 14,3 21,4

високий 1 28,6 7,1 7,1

М
ов

но
- 

м
ов

ле
нн

єв
ий

низький 17,9 7,2 21,4 14,3

4,246 17,050

задовільний 53,6 21,4 57,2 50

достатній 21,4 50 21,4 32,1

високий 7,1 21,4 0 3,6

вивчення дисципліни «Іноземна мова професійної 
комунікації та ділової кореспонденції», експерт-
ного опитування та анкет-спостережень, які були 
використані викладачами в процесі викладання 
гуманітарних дисциплін. Допоміжними засобами 
визначення рівня сформованості МДК за показ-
ником здатності до управління міжкультурними 
дискурсивними конфліктами слугували методики 
К. Томаса «Тип поведінки в конфліктних ситуа-
ціях», А. Ассінгера «Оцінка агресивності у відно-
синах» та М. Снайдера «Оцінка самоконтролю в 
спілкуванні», адаптовані автором [2, с. 270–293].

Діагностування рівнів сформованості МДК сту-
дентів на констатувальному етапі експерименту 
свідчить про те, що більшість із них мають задо-
вільний і низький рівень за всіма критеріями: 
46,4% та 28,6% відповідно – за особистісним кри-
терієм; 50% і 28,5% відповідно – за когнітивним 
критерієм; 53,6% та 17,9% відповідно – за мовно-
мовленнєвим критерієм (табл. 1). За результатами 
констатувального етапу експерименту зроблено 
висновок про недостатній рівень умотивованості 
майбутніх фахівців з економіки до формування 
МДК, недостатню сформованість рефлексивності 
комунікативної діяльності в міжкультурному дис-
курсі, неповний обсяг знань щодо понять із між-
культурного дискурсу, недостатню оперативність і 
гнучкість їх застосування в практичній діяльності, 
низький та середній рівень писемних навичок із 

ділового листування та усних навичок із презен-
тацій, а також здатності до управління міжкультур-
ними дискурсивними конфліктами.

Упровадження педагогічної технології в експе-
риментальній групі на формувальному етапі екс-
перименту (2017–2018 рр.) реалізовано в процесі 
аудиторних (проблемні лекції, практичні заняття) 
та позааудиторних (тренінги, наукові семінари для 
викладачів із метою підвищення їхньої компетент-
ності щодо формування МДК, наукові студентські 
конференції) форм навчальної діяльності. Форму-
вання МДК в аудиторних формах здійснювалося 
через розширення мотиваційно-ціннісного, гносе-
ологічного й комунікативно-діяльнісного компо-
нентів інтегрованого змісту підготовки майбутніх 
фахівців з економіки під час проблемних лекцій 
і практичних занять. Розширення інтегрованого 
змісту підготовки майбутніх економістів здісню-
валося завдяки забезпеченню міжпредметних 
зв’язків у комплексі вивчення таких соціогумані-
тарних дисциплін, як «Філософія та діалог циві-
лізацій», «Ведення ділових переговорів», «Етика, 
психологія та навички ділового спілкування», 
«Управління конфліктами», «Ділова іноземна 
мова». Змістове наповнення наведених дисциплін 
доповнено вивченням таких тем: «Міжкультурні 
параметри в діловому дискурсі», «Управління між-
культурними конфліктами», «Особливості міжкуль-
турного дискурсу» тощо.
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Формування МДК майбутніх економістів також 
здійснено засобами спеціального курсу «Між-
культурний дискурс в економічній сфері», у якому 
розкрито теми «Структура дискурсивної компе-
тентності», «Типи міжкультурного дискурсу», «Зна-
ковість у дискурсі», «Послідовність і зв’язність 
дискурсу», «Міжкультурні дискурсивні конфлікти», 
«Міжкультурна дискурсивна етика», «Стратегії 
міжкультурного дискурсу» [6]. Окреслені теми від-
працьовано на основі виокремлених етапів розро-
бленої педагогічної технології.

На проектувально-інтродукційному етапі педа-
гогічної технології формування МДК відбувалося 
ознайомлення студентів із метою, принципами, 
змістом, методами, формами навчальної діяль-
ності; мотивування студентів до вивчення певної 
теми чи дисципліни; формування стійкої профе-
сійної зацікавленості в предметі вивчення; розви-
ток позитивного ставлення студентів до набуття 
знань із МДК як основи їхньої майбутньої профе-
сійної діяльності; налаштування учасників педа-
гогічного процесу на суб’єкт-суб’єктні відносини. 
Було використано такі методи, як анкетування 
(для формулювання загальних і конкретних цілей, 
усвідомлення значущості поставленого завдання), 
тестування (для виявлення рівня наявних знань, 
умінь і навичок студентів), дискутування щодо епі-
графа до теми, аналіз відеосюжетів, складання 
концептуальних карт та асоціограм на основі клю-
чових понять.

Імерсійно-репродуктивний етап педагогіч-
ної технології мав на меті критичне опанування 
навчальної літератури, виконання завдань на 
реконструкцію й відтворення (дії за зразком), 
формування переважно індивідуальних умінь і 
навичок. Реалізовано виконання завдань на роз-
пізнання типів культур, класифікацію дискурсів за 
спільними характеристиками. Використано пере-
важно зорово-асоціативні методи навчання, а 
також методи навчальної аналогії та асоціативної 
бесіди.

Упродовж продуктивно-творчого етапу відбу-
валося відпрацювання набутих умінь і навичок 
через індивідуальну й групову взаємодію, фор-
мування вміння аналізувати та застосовувати 
міжпредметні зв’язки, вироблення навичок пере-
несення отриманих знань із теорії на практику, 
виконання завдань дослідно-творчого характеру, 
формування вміння ділитися власним досвідом, 
а також превалювання самоосвіти. Набуті знання 
реалізовано в процесі виконання продуктивної 
діяльності за допомогою методу різнокольорових 
капелюхів, методу кроскультурних адаптерів, моз-
кового штурму, case-study, проведення дебатів, 
евристичних бесід через застосування «критич-
ного інциденту», «панельної дискусії». Здійснено 
перехід від прямого управління діяльністю студен-
тів до співуправління на основі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, що дало змогу майбутнім фахівцям з 
економіки набути навички міжкультурної толерант-
ності та емпатійності.

Рефлексивно-корективний етап передбачав 
формування вмінь аналізувати й оцінювати здій-
снену роботу на поточному та завершальному 
етапах навчальної діяльності, знаходити й виправ-
ляти помилки, пропонувати інші можливі варіанти 
вирішення проблеми; розвиток рефлексії щодо 
сформованих знань, умінь і навичок; моделю-
вання перспектив подальшого саморозвитку.

До позааудиторних форм навчальної діяль-
ності належать тренінги з МДК, семінари, при-
свячені проблемі управління міжкультурними дис-
курсивними конфліктами, щорічна студентська 
конференція «Міжкультурна комунікація в профе-
сійній діяльності економістів». Наведене сприяло 
формуванню міжкультурної толерантності, емпа-
тійності, рефлексивності комунікативної діяль-
ності, а також забезпечувало формування МДК в 
професійній сфері.

На контрольному етапі експерименту (2018–
2019 рр.) визначено сформованість МДК май-
бутніх фахівців з економіки, порівняно показники 
груп за статистичним критерієм, здійснено мате-
матичне оброблення й аналіз отриманих експери-
ментальних даних.

Упровадження в педагогічний процес роз-
робленої педагогічної технології забезпечило 
збільшення кількості студентів із високим рівнем 
сформованості МДК за особистісним критерієм 
на 10,7%, за когнітивним критерієм – на 27,6%, 
за мовно-мовленнєвим критерієм – на 14,3%. 
Водночас зменшилася кількість студентів із низь-
ким рівнем сформованості МДК за особистісним 
критерієм на 21,4%, за когнітивним критерієм – 
на 21,4%, за мовно-мовленнєвим критерієм – на 
10,7%. Динаміку сформованості МДК майбутніх 
економістів представлено в таблиці 1.

Достовірність результатів експерименталь-
ного дослідження підтверджено методами мате-
матичної статистики за критерієм Пірсона. На 
констатувальному етапі експерименту виявлено 
незначні відмінності між рівнями сформованості 
МДК студентів експериментальної та контрольної 
груп (критичне значення c2 за рівнем значущості 
p>0,05 становить 7,815). На контрольному етапі 
зафіксовано значні розбіжності між рівнями сфор-
мованості МДК студентів експериментальної та 
контрольної груп (критичне значення c2 за рівнем 
значущості p<0,01 становить 11,345) з вірогідністю 
95%.

Висновки. Завдяки впровадженню педагогічної 
технології в навчальну діяльність підвищено якість 
знань студентів із міжкультурної дискурсивної ком-
петентності, сформовано здатність до управління 
міжкультурними дискурсивними конфліктами, умо-
тивованість до формування міжкультурної дискур-



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

187

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

сивної компетентності та рефлексивність комуні-
кативної діяльності в міжкультурному дискурсі.

Результати проведеного експериментального 
дослідження констатують ефективність реалізації 
теоретично обґрунтованої педагогічної технології 
формування міжкультурної дискурсивної компе-
тентності майбутніх фахівців з економіки.

Проведене дослідження окреслює перспек-
тиви подальших пошуків в обраному напрямі, 
а саме подальше розроблення цієї проблеми 
стосовно готовності викладачів вищої школи до 
формування міжкультурної дискурсивної компе-
тентності майбутніх фахівців та вивчення зару-
біжного досвіду щодо формування міжкультурної 
дискурсивної компетентності майбутніх фахівців 
з економіки.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PROFESSIONAL 
COMPETENCE FORMATION

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем підготовки викладачів іноземних 
мов – формуванню їхньої професійної компе-
тентності. Зокрема, увага зосереджується 
на компетентностях майбутніх викладачів 
нелінгвістичних вищих навчальних закладів. 
Підкреслюється необхідність розробки тео-
ретичних основ та цілісної системи спе-
ціалізованої лінгводидактичної підготовки 
майбутніх викладачів таких ВНЗ. Окрес-
люються контури цієї системи, загальні 
риси портрету викладача. Суб’єктні влас-
тивості викладача іноземної мови  вищих 
нелінгвістичних навчальних закладів роз-
глядаються як інтегративна цілісність про-
фесійної, комунікативної, лінгвістичної, 
дидактичної, наукової та методичної ком-
петентностей, які забезпечують лінгво-
професійну діяльність майбутніх фахівців 
та досягнення цілей професійно орієнто-
ваної іншомовної підготовки. Зазначається, 
що затребуваність у сучасному суспільстві 
гуманітарних аспектів освіти, індивідуаль-
них освітніх траєкторій, моделей особис-
тісно орієнтованого навчання, технологій 
професіоналізації («вживання» в професію), 
інтерактивних технологій тощо зумовлює 
і нові професійні функції викладачів, які спів-
відносяться з новою парадигмою модерніза-
ції освіти та лінгвоосвіти. Наголошується, 
що викладачеві поруч із фундаментальними 
знаннями і професійними уміннями необ-
хідно ще володіти зрілістю, сформованістю 
соціально і професійно значущих якостей, 
зокрема вмінням конструювати міжособис-
тісне спілкування, навчити майбутнього 
фахівця на основі міждисциплінарної інте-
грації використовувати іноземну мову як 
засіб систематичного поповнення своїх 
професійних знань та як засіб формування 
професійних умінь і навичок. Акцентується 
на необхідності створення компетентнісної 
моделі викладача іноземної мови для нелінг-
вістичних ВНЗ, розробці цілісної методичної 
системи спеціалізованої лінгводидактичної 
підготовки, щоб зняти вузьку спрямова-
ність підготовки викладачів іноземних мов.

Ключові слова: професійна компетент-
ність, суб’єктні властивості викладача, 
компетентнісна модель викладача, лінгво-
дидактична підготовка.

The current paper dwells on the problems of the 
professional competence formation in the course 
of foreign language (FL) teachers training. Special 
attention has been paid to the professional com-
petence of future foreign teachers at non-linguistic 
higher education institutions (HEI). The need for the 
development of theoretical foundations of linguodi-
dactics as a holistic system of the future teachers 
specialized training has been emphasized. The 
framework of such a system with the contours of an 
FL teacher’s portrait has been outlined. The integ-
rity of professional, communicative, linguistic, didac-
tic, scientific and methodological competencies that 
ensure the professional linguistic activity of a future 
specialist aiming at achieving the goals of profes-
sionally oriented FL training have been considered 
as the subjective characteristics of FL teachers of 
non-linguistic HEIs. The author has pointed out that 
the demand of the modern society for the humani-
tarian aspects of education, individual educational 
trajectories, models of student-centered learning, 
technologies of professionalization, interactive 
technologies result in new professional functions 
of teachers that correlate with the new paradigm 
of linguistic education. A teacher, along with the 
basic knowledge and professional skills, must 
still possess the social and professional qualities, 
in particular, the ability to construct interpersonal 
communication, to teach future specialists, on the 
basis of interdisciplinary integration, to use a foreign 
language as a means of systematic replenishment 
of their professional knowledge and as a means of 
professional competence formation. The necessity 
for the development of the competence matrix for 
FL teachers of non-linguistic HEIs alongside with 
a holistic methodical system of specialized linguo-
didactic training, in order to eliminate the ‘narrow 
specialization’ of the FL teachers training of foreign 
language, has been emphasized.
Key words: professional competence, subject 
characteristics of the FL teacher, competency 
matrix of the teacher, linguodidactic training.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливість іншомовної підготовки сту-
дентів у нелінгвістичних вищих навчальних закла-
дах полягає в інтегративному навчанні фахових 
дисциплін та іноземної мови для спеціальних 
цілей, спрямованому на формування полікуль-
турної мовної професійної особистості, вдоско-
налення професійної компетентності. На жаль, 
в українській вищій професійній школі практично 
поза увагою залишається проблема  компе-
тентностей, якими треба оволодіти викладачам 
нелінгвістичних вищих навчальних закладів задля 
формування професійної міжкультурної компе-
тентності майбутніх фахівців, досягнення стра-
тегічної мети професійно орієнтованої іншомов-

ної підготовки – формування мовної професійної 
особистості. На нашу думку, склалося протиріччя 
між реальною відсутністю спеціальної підготовки 
викладачів іноземної мови для  роботи в нелінгвіс-
тичних освітніх закладах та досить великою кіль-
кістю викладачів, задіяних у процесі професійно 
орієнтованої іншомовної підготовки. У більшості 
професійних ВНЗ превалює традиційна освіта, 
яка зводиться до передачі фактологічних знань. 
У сучасному ж суспільстві затребувані гуманітарні 
аспекти освіти, індивідуальні освітні траєкторії, 
моделі особистісно орієнтованого навчання, тех-
нології професіоналізації («вживання» в профе-
сію), інтерактивні технології тощо. Отже, йдеться й 
про нові професійні функції викладачів, які співвід-
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носяться з новою парадигмою модернізації освіти 
та лінгвоосвіти. Саме це і зумовлює актуальність 
нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У фаховій літературі широко представлені 
суб’єктні властивості викладача, якими він має 
володіти як особистість, як рівноправний учас-
ник процесу навчання, його загальні професійні 
компетентності (Л.П. Алексєєва, М.А Андрє-
єва, Н.Ш. Блягоз, В.Н. Введенський, Л.І. Гурьє, 
А.М. Кикилик, А.К. Маркова, О.Б. Нарочна, 
С.В. Сомова, О.Б. Шендерук та ін.). Проте до 
цього часу не розроблені професійні стандарти за 
напрямом «викладач іноземної мови для освітніх 
нелінгвістичних закладів» або «викладач інозем-
ної мови для спеціальних цілей», відсутні відпо-
відні нормативні документи, які регламентують 
вимоги до компетентностей таких викладачів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Процес іншомовної підго-
товки в нелінгвістичних ВНЗ має свої особливості, 
які полягають у тому, що успішність професійної 
діяльності викладача залежить не стільки від його 
володіння іноземною мовою загалом, а від його 
спеціальної лінгводидактичної підготовки. Таким 
чином, назріла необхідність створення компетент-
нісної моделі викладача іншомовної підготовки 
для нелінгвістичних ВНЗ, розроблення основних 
моделей майбутньої професійної діяльності таких 
викладачів

Мета статті – окреслити суб’єктні властивості 
та шляхи формування професійної компетент-
ності викладача іноземної мови для нелінгвістич-
них освітніх закладів.

Виклад основного матеріалу. Студенти і 
викладачі вищих навчальних закладів – суб’єкти 
навчання (З.І. Слєпкань, 2005, Т. Равчина, 2008, 
Ю. Крецька, 2009, Г. Онкович, 2012), а, отже, 
іншомовної підготовки, в основу якої  покладена 
міждисциплінарна інтеграція. Міждисциплінарна 
інтеграція реалізується, коли в навчальних дисци-
плінах з’являється спільна предметна платформа. 
Це зумовлює виникнення потреби у вмінні вико-
ристовувати навчальні дисципліни та набуті ком-
петентності для вирішення професійних завдань. 
Таким чином, з’являється передумова для актив-
ної взаємодії всіх суб’єктів навчального процесу – 
студентів і викладачів, зацікавлених у формуванні 
якісних компетентностей. Дещо детальніше зупи-
нимося на діяльності викладача – особистісно орі-
єнтованій і професійно орієнтованій. Ми схильні 
розглядати саме особистісно і професійно орі-
єнтовану діяльність викладача у взаємозв’язку, 
з огляду на те, що реальне навчання – це зазви-
чай синтез різних концептуальних підходів. Тому 
поруч з особистісно орієнтованою моделлю, 
ядром якої виступає розуміння, визнання і сприй-
няття студента, має місце і оволодіння знаннями 

для професійної діяльності майбутнього фахівця. 
Такий підхід відрізняється від традиційної пред-
метної парадигми, для якої характерним є озбро-
єння студентів системою наукових знань, нави-
чок та вмінь, причому професійна діяльність є 
лише ілюстрацією до наукових положень, а не 
основним критерієм професійної компетентності. 
Через переважно теоретичний характер отрима-
них у процесі навчання знань фахівець іноді не 
здатен досягти професійного успіху. З огляду на 
це актуальності набуває особистісно-професійна 
складова частина викладача. Це означає, що 
викладачеві, крім фундаментальних знань і про-
фесійних умінь, необхідно ще володіти зрілістю, 
сформованістю соціально і професійно значу-
щих якостей, зокрема вмінням конструювати між-
особистісне спілкування, навчити майбутнього 
фахівця на основі міждисциплінарної інтеграції 
використовувати іноземну мову як засіб система-
тичного поповнення своїх професійних знань та 
як засіб формування професійних умінь і навичок. 
Щоб досягти цього, викладачеві необхідне корек-
тне діагностичне визначення особистісної сфери 
студента, щоб зрозуміти відповідність особистості 
завданням вищої професійної освіти, її навчальні 
та інтелектуальні можливості. Інакше кажучи, 
визначити, за допомогою яких освітніх технологій 
може бути створена педагогічна ситуація, де осо-
бистість повною мірою може проявити себе, які 
педагогічні умови потрібні для її подальшого роз-
витку. Тобто реалізувати особистісно-розвиваючу 
функцію освітньої діяльності неможливо без зна-
ння викладачем індивідуально-типологічних осо-
бливостей кожного студента, шляхів створення 
ситуацій розвитку особистості. Водночас суть 
професійно орієнтованого підходу полягає у фор-
мулюванні цілей, які б давали уявлення про ком-
петентності, якими мають оволодіти студенти в 
галузі іншомовної підготовки, в умінні організувати 
їхню навчальну діяльність, співвіднести досягну-
тий рівень володіння мовою з вимогами програми, 
прищепити навички лінгвосамоосвіти, розвивати 
самостійність, ініціативність, творчий пошук тощо. 
Для цього викладачеві потрібні не просто техноло-
гії педагогічної діяльності, а й власний досвід само-
організації, критичність, креативність. При цьому 
особливої ваги набувають творча індивідуальність 
педагога, процес його особистісного, професій-
ного і творчого зростання, в якому актуалізуються 
і набувають могутнього поштовху до неперервного 
самовдосконалення усі сутнісні сили й потенціали, 
що визначають його неповторність та унікальну 
цінність як педагога-митця, перетворення його на 
самобутню, неповторну, самоефективну особис-
тість, здатну повністю самореалізуватись [1].

Як бачимо, нові віяння в освіті висувають 
нові вимоги як до особистісних характеристик 
викладача, так і до рівня його професіоналізму. 
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На жаль, частина викладачів ще користується 
минулим досвідом у своїй діяльності. Причину 
цього ми вбачаємо, як уже зазначалося вище, у 
відсутності спеціалізованої підготовки у викла-
дачів іноземних мов. Зазвичай вони отримують 
таку саму підготовку, як і спеціалісти лінгвістич-
них ВНЗ. Така «зрівнялівка» в лінгводидактичній 
освіті зумовлює появу низки труднощів у роботі, 
оскільки професійна кваліфікація викладача 
не відповідає вимогам сучасного суспільства. 
У нього не сформовані спеціальні лінгводидак-
тичні компетентності, які спроможні забезпечити 
ефективність професійно-педагогічної діяльності 
в галузі професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки. Рівень знань із професії навіть сту-
дента-першокурсника часто перевищує обізна-
ність викладача іноземної мови з професійною 
сферою. Це підкреслює необхідність створення 
компетентнісної моделі викладача іноземної 
мови для нелінгвістичних ВНЗ, а отже, розробки 
цілісної методичної системи спеціалізованої лінг-
водидактичної підготовки майбутніх викладачів 
немовних ВНЗ для того, щоб зняти вузьку спря-
мованість підготовки викладачів іноземних мов. 
Обмежені рамками статті, зауважимо лише, що 
функції викладача, який викладає курс інозем-
ної мови для спеціальності, набагато ширші, ніж 
функції викладача, який веде загальний курс 
іншомовної підготовки. Лише для того, щоб роз-
робити програму інтегрованого професійно орі-
єнтованого курсу, викладач має: проаналізувати 
потреби професійного середовища особистості 
студента; сформулювати кінцеві завдання курсу; 
сформулювати і сформувати як лінгвістичні, так 
і професійні компетентності; розробити засоби 
контролю, які відрізняються від засобів контр-
олю володіння іноземною мовою; розробити 
проблемно-комунікативні завдання професій-
ного характеру із спеціальності тощо. Крім того, 
невід’ємною складовою частиною професійної 
діяльності викладача є вміння розробляти спеці-
алізовані навчальні посібники. З цією метою він 
має або відібрати та за необхідності адаптувати 
оригінальні навчальні матеріали з урахуванням 
рівнів володіння мовою студентами, або навіть 
розробити нові за умови їх відсутності. Тобто це 
вкотре доводить, що викладач іноземної мови, 
перш за все, відчуває потребу в міжнауковій, між-
дисциплінарній підготовці, інтегрованому знанні. 
Як ми наголошували вище, у фаховій літературі 
описані суб’єктні властивості викладача. Тому, 
спираючись на дослідження зазначених авто-
рів, а також на емпіричні дані, суб’єктні власти-
вості викладача іноземної мови, який працює  на 
нелінгвістичних факультетах чи у ВНЗ цього про-
філю, розглядаємо як інтегративну цілісність про-
фесійної, комунікативної, лінгвістичної, дидак-
тичної, наукової та методичної компетентностей, 

які забезпечують лінгвопрофесійну діяльність 
майбутніх фахівців та досягнення цілей профе-
сійно орієнтованої іншомовної підготовки.

Зважаючи на те, що на теперішній момент 
у вітчизняних лінгвістичних вищих навчальних 
закладах ще не відпрацьована системна спеці-
альна схема підготовки викладачів іноземних мов 
для профільних ВНЗ, а потреба у таких виклада-
чах для реалізації стратегічної мети іншомовної 
підготовки – формування полікультурної мовної 
професійної особистості  [2, с. 75] – є нагальною, 
вважаємо за необхідне на перехідному етапі задля 
підвищення кваліфікації викладачів задіяти сис-
тему перепідготовки. Випускникам лінгвістичних 
університетів / факультетів іноземних мов достат-
ньо пройти стажування, щоб в основному оволо-
діти мовою спеціальності, з якою вони матимуть 
справу. Далі – самоосвіта та обов’язкові знання 
з профільної освіти (економічної, технічної, юри-
дичної тощо). Тому при профільних ВНЗ країни 
мають, як нам видається, функціонувати факуль-
тети/курси перепідготовки для викладачів інозем-
них мов. На них можуть працювати як найбільш 
досвідчені і кваліфіковані викладачі іноземних 
мов профільного ВНЗ, викладачі фахових дисци-
плін, які вільно володіють іноземними мовами, так 
і запрошені іноземні фахівці – носії мови (і спеці-
альності). Звичайно, поза увагою не має лишитися 
і обов’язкове закордонне стажування / перепідго-
товка викладачів іноземних мов при відповідних 
профільних вищих освітніх закладах. 

Оскільки лише нова галузь педагогічної науки – 
професійна лінгводидактика, яка детально дослі-
джує закономірності і принципи організації 
іншомовної підготовки для професійних цілей, 
спроможна виокремити професійні іншомовні ком-
петенції, необхідні майбутнім фахівцям різних спе-
ціальностей, визначити їхній компонентний склад, 
запропонувати шляхи їх формування, то введення 
курсу професійної лінгводидактики в навчаль-
ний процес та, відповідно, отримання кваліфікації 
«лінгвіст, викладач» дасть змогу випускникам лінг-
вістичних ВНЗ викладати іноземну мову в нелінг-
вістичних профільних освітніх закладах. 

 Наступний шлях до усунення кадрової про-
блеми – магістратура. Необхідно створити макет 
магістерської програми, де буде представлена 
методично доцільна система професійної лінг-
водидактичної підготовки майбутніх викладачів, 
інтегративний характер якої визначається між-
предметними зв’язками в процесі професійно 
орієнтованої іншомовної підготовки, специфікою 
навчання мови для спеціальних цілей, специфі-
кою майбутньої діяльності студентів, особливос-
тями їх мислення та мовленнєвої діяльності, про-
фесійного аспекту типології мовної особистості [3]. 
Іншомовна підготовка в профільній магістратурі 
має передбачати обов’язкові вступні та випускні 
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іспити, достатню кількість годин, мови спеціаль-
ності, закордонне стажування тощо. Випускники 
профільних магістратур – основний потенціал для 
роботи в профільних ВНЗ в умовах інтегративного 
навчання. Найбільш успішні магістранти могли б 
викладати  на факультетах перепідготовки.

 Звичайно, що зрушити з місця нашу непово-
ротку традиційну систему іншомовної підготовки, 
реалізувати систему підготовки викладачів іно-
земних мов для нелінгвістичних ВНЗ можна, лише 
надавши їй статус профілюючої дисципліни, яка 
б викладалася на основі міждисциплінарної інте-
грації в блоці зі спеціальними предметами. Саме 
перетворення іноземної мови з дисципліни гума-
нітарного циклу на інструмент пізнання і розви-
тку студентів, упровадження цього інструменту 
в дисципліни немовного циклу є найважливішим 
завданням для викладачів іноземної мови. Необ-
хідна серйозна модернізація системи професійно 
орієнтованої іншомовної підготовки. На нашу 
думку, з цією метою доцільно: 1) розробити якісно 
нову модель іншомовної підготовки, в центрі якої 
знаходиться студент як особистість, як індивіду-
альність із своїми здібностями, інтелектом, інтер-
есом, потребами, мотивами, цілями, індивіду-
ально-психологічними особливостями тощо. Це 
означає, що весь процес іншомовної підготовки, 
цілі кожного заняття, зміст визначаються з позицій 
студента; 2) запровадити професійні стандарти 
для викладачів іноземних мов; 3) вибудувати 
ефективний соціологічний моніторинг іншомовної 
підготовки, який би дав змогу: здійснити діагнос-
тику соціально-навчальних характеристик студен-
тів I курсу (рівень володіння іноземною мовою, 
ставлення до мов, кар’єрні плани тощо) і на основі 
отриманої інформації формувати групи та роз-

робляти практичний план навчального процесу; 
забезпечити проміжний моніторинг стану іншомов-
ної підготовки з метою усунення недоліків методик, 
що використовуються, соціальної напруги, стосун-
ків студентів із викладачами чи зниження навчаль-
ної мотивації, порушення принципу поетапного 
ускладнення тощо.

Висновки. Підсумовуючи все викладене вище, 
констатуємо, що на сучасному етапі розвитку 
вітчизняної професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки викладач іноземної мови нелінгвістич-
ного ВНЗ відчуває потребу в міждисциплінарній, 
міжнауковій підготовці,  інтегративному знанні, 
яке належить до його професійних компетентнос-
тей. Завдяки цьому викладач не  дистанціюється 
від спеціальності, якою оволодівають студенти, а 
перетворюється на повноправного учасника про-
цесу професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Перспективи подальших розвідок полягають у роз-
робці теоретичних основ та цілісної системи спеці-
алізованої лінгводидактичної підготовки майбутніх 
викладачів для нелінгвістичних вищих навчальних 
закладів.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
METHOD OF PROJECTS IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING  
BY STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES IN HIGHER  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS: PERSPECTIVES OF USE

Сучасний етап розвитку вищої освіти в 
Україні характеризується пошуком нових 
науково-педагогічних підходів до навчаль-
ного процесу, що зумовлено інтеграцією 
до європейської спільноти та приєднан-
ням національної системи вищої освіти до 
Болонського процесу. У такому контексті 
не особливу увагу заслуговує вивчення і впро-
вадження нових форм і методів навчання у 
практику підготовки майбутніх фахівців. 
Аналізуючи тенденції розвитку сучасних 
технологій навчання, можемо зазначити, 
що вимогам професійно-орієнтованого 
навчання відповідає проектна технологія. 
Навчання іноземних мов, засноване на про-
ектній діяльності, має низку потенційних 
переваг через можливості автентичного 
осмисленого використання мови. Проектна 
діяльність на заняттях з іноземної мови 
забезпечує набуття комунікативної компе-
тенції та може стимулювати мотивацію 
студентів до вивчення іноземної мови, при 
цьому розвиваючи автономію в їх дослідниць-
кій діяльності. Перевагами проектної діяль-
ності є пошук шляхів вирішення проблеми, 
використання логічних міркувань студентів, 
відстеження динаміки індивідуальних акаде-
мічних досягнень кожного студента, мож-
ливість самоконтролю власних навчальних 
досягнень, розвиток навичок самоосвіти 
та самоконтролю, групової діяльності, під-
вищення інформаційної культури; розвиток 
навичок пошуку, збору, подання інформації, 
підвищення мотивації, розвиток творчих зді-
бностей, інтеграція різних предметів тощо. 
Вивчення іноземних мов студентами україн-
ських закладів вищої освіти є важливою скла-
довою частиною їхнього професійного роз-
витку як конкурентоспроможних фахівців на 
ринку праці як в Україні, так і за її межами. 
У статті представлені можливості реаліза-
ції проектної діяльності в навчанні іноземних 
мов студентами економічних спеціальнос-
тей на прикладі Уманського національного 
університету садівництва (УНУС) в рамках 
курсу «Іноземна мова (за професійним спря-
муванням)», здійснено аналіз розвитку кому-
нікативної компетентності та визначені 
перспективи використання методу проек-
тів у процесі вивчення іноземних мов.
Ключові слова: студенти економічних спе-
ціальностей, види мовленнєвої діяльності, 
комунікативна компетентність, проектна 
діяльність, етапи проектної діяльності, 
загальноєвропейські рекомендації з мовної 
освіти, поточне оцінювання, підсумкове оці-
нювання.

The current stage of the development of higher 
education in Ukraine is characterized by the search 
for new scientific and pedagogical approaches to 
the educational process, which is due to the inte-
gration into the European community and the 
accession of the national system of higher educa-
tion to the Bologna process. Analyzing the trends 
in the development of modern teaching technology, 
we can note that learning of the foreign languages, 
based on project activity, has a number of potential 
benefits through the potential of authentic meaning-
ful use of language. Project activity in foreign lan-
guage classes provides acquisition of communica-
tive competence Communicative competence is a 
component of the professional activity of specialists 
in the field of economics in modern society. The 
project activity in the classes of foreign languages 
provides the acquisition of communicative compe-
tence through a number of the above-mentioned 
competencies. The advantages of the project activ-
ity are: the search for solutions to the problem, the 
use of students logic considerations, tracking the 
dynamics of individual academic achievements 
of each student, the possibility of self-control by 
students of their own academic achievements, 
development of skills for self-education and self-
control; development of group activity skills, rais-
ing information culture, development of skills for 
the search, gathering, presentation of informa-
tion, increase motivation; development of creative 
abilities, integration of various subjects, etc. The 
teaching of foreign languages based on the proj-
ect activity has a number of potential advantages 
through the possibility of authentic meaningful use 
of language. Project activities in classes of foreign 
languages can stimulate students’ motivation and 
develop autonomy in their research activities. 
Studying foreign languages by students of eco-
nomic specialties of Ukrainian higher educational 
institutions is an important development in their pro-
fessional development as competitive specialists in 
the labor market both in Ukraine and abroad.  The 
article presents the possibilities of implementing the 
project activity in the study of foreign languages by 
students of economic specialties on the example of 
Uman National University of Horticulture (UNUH), 
the analysis of the development of the communica-
tive competence of students of economic special-
ties and the prospects of using the project method 
in the study of foreign languages by students of 
economic specialties are determined.
Key words: students of economic specialties, 
kinds of speech activity, communicative compe-
tence, project activity, stages of project activity, 
Common European Framework of Reference for 
Languages, formative assessment, summative 
assessment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Навчання іноземних мов, яке базується на про-
ектній діяльності, має низку потенційних переваг 
через можливості автентичного осмисленого вико-
ристання мови. Проектна діяльність на заняттях із 

вивчення іноземних мов може стимулювати моти-
вацію студентів і розвивати навички самостійної 
роботи в їхній дослідницькій діяльності. Вивчення 
іноземних мов студентами економічних спеціаль-
ностей українських ЗВО є важливим доробком в 
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їхньому професійному становленні як конкуренто-
спроможних фахівців на ринку праці як в Україні, 
так і за кордоном. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Метод проектів у навчанні студентів іноземних мов 
є предметом дослідження багатьох вітчизняних 
(О.П. Кальнік, Є.С. Полат, З.Я. Шацька та ін.) та 
зарубіжних дослідників (В. Кілпатрік, Д. Фрід-Бус, 
Е. Стікс, Ф. Хрбек та ін.), однак проблема викорис-
тання методу проектів у навчанні студентів еконо-
мічних спеціальностей у немовних закладах вищої 
освіти досі залишається маловивченою і потребує 
наукового обґрунтування.

Мета статті – опис можливостей реалізації про-
ектної діяльності в навчанні іноземних мов студен-
тів економічних спеціальностей на прикладі Уман-
ського національного університету садівництва 
(УНУС), аналіз розвитку комунікативної компе-
тентності та визначення перспектив використання 
методу проектів у процесі  вивчення іноземних 
мов студентами економічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Комунікативна 
компетентність може розглядатися як така, що 
складається з кількох компонентів: лінгвістичного, 
соціолінгвістичного і прагматичного. До лінгвістич-
ного компонента належать лексичні, фонологічні, 
синтаксичні знання та навички мови як системи, 
незалежно від соціолінгвістичного значення її варі-
ацій та прагматичних функцій її реалізації. 

Соціолінгвістичний компонент належить до 
соціокультурних умов використання мови. Через 
свою «чутливість» до соціальних умов (правила 
ввічливості, норми, що регулюють відносини між 
поколіннями, статями, класами та соціальними 
групами, лінгвістичну кодифікацію деяких фун-
даментальних ритуалів у функціонуванні громад) 
соціолінгвістична складова частина суттєво впли-
ває на всі мовні комунікації між представниками 
різних культур, навіть якщо учасники часто не зна-
ють про такий вплив.

Прагматична складова частина пов’язана із 
функціональним використанням мовних ресурсів 
та варіантів взаємодіючих обмінів, а також май-
стерності дискурсу, ідентифікації типів і форм тек-
сту, іронії і пародії тощо. Для цього компонента 
навіть більше, ніж лінгвістичної складової частини, 
важко переоцінити вплив взаємодій на культурні 
різновиди середовищ, в яких вони зустрічаються 
[8, с. 13].

Комунікативна компетентність є складником 
професійної діяльності фахівців сфери економіки 
в сучасному суспільстві, яку важливо розвивати у 
студентів економічних спеціальностей для їхньої 
подальшої реалізації в роботі. Проектна діяль-
ність на заняттях з іноземних мов, на нашу думку, 
забезпечує набуття комунікативної компетентності 
через низку вищезазначених компонентів комуні-
кативної компетентності.

Метод проектів був запропонований американ-
ським педагогом В. Кілпатріком на початку XX ст., 
який вважав, що головною метою проекту є надання 
студентам можливості для самостійного отримання 
знань у процесі вирішення практичних завдань та 
проблем, що спонукають їх до пошуку необхідної 
інформації в різних наукових джерелах [2, с. 10].

У нашому дослідженні ми дотримуємося 
положень британських науковців Г. Беккет та 
Т. Cлейтер, які пропонують власну схему проек-
тної діяльності студентів у процесі вивчення іно-
земних мов. Основна мета проекту, на думку нау-
ковців, полягає в тому, щоб показати студентам, 
як відбувається розвиток мовлення та навичок у 
межах проектної роботи. Науковці вважають, що 
проектна діяльність складається з двох ключових 
компонентів – графіки планування та щоденника 
проекту. Викладач може створити графіку плану-
вання самостійно, сконструювати її зі студентами 
на початку проекту, або спрямувати студентів на 
розробку власної графіки проекту. Широкий спектр 
компонентів проектної діяльності студентів пред-
ставлено в самому плануванні, запропонованому 
науковцями [2, с. 108−116].

Застосування методу проектної діяльності 
на заняттях із вивчення іноземних мов, беззапе-
речно, має значні переваги. О. Кальнік вважає, 
що застосування методу проектів для контролю 
навчальних досягнень є доцільним, педагогічно 
виправданим і науково обґрунтованим [1].

Д. Фрід-Буз розглядає проектну діяльність як 
ефективний спосіб самоконтролю студентів за 
допомогою техніки «Я вмію/можу» [10], яка дає 
змогу студенту оцінити себе відповідно до пев-
ного набору критеріїв. Для їх розробки викладачі 
можуть використовувати техніки і зразки шкал 
самооцінювання професійних мовленнєвих умінь, 
розроблені відповідно до стандартів Загально-
європейських рекомендацій із мовної освіти 
[2, с. 260].

До переваг проектної діяльності зараховують: 
пошук способів вирішення проблеми, викорис-
тання студентами логіки міркувань, відстеження 
динаміки індивідуальних навчальних досягнень 
кожного студента, можливість самоконтролю сту-
дентами власних навчальних досягнень, розви-
ток навичок самоосвіти і самоконтролю, розвиток 
навичок групової діяльності, підвищення інформа-
ційної культури, розвиток навичок пошуку, збору, 
презентації інформації, підвищення мотивації, 
розвиток творчих здібностей, міжпредметні зв’язки 
тощо [2].

Проте в науковій літературі виділяють і недо-
ліки такої діяльності. Зокрема, З. Шацька розгля-
дає низку проблем, які виникають у процесі вико-
нання проектної діяльності на заняттях: 

1. використання проектних технологій у навчаль-
ному процесі потребує глибоких теоретичних 
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і практичних знань, системного та креативного 
мислення від викладача, що притаманне не кож-
ному педагогу;

2. неадекватність вибору викладачем форми 
навчального проекту поставленим цілям і завдан-
ням може звести нанівець його навчальні резуль-
тати та демотивувати студентів; 

3. не чітке структурування предмету та визна-
чення кола проблем для розробки навчального 
проекту; 

4. студенти можуть не зрозуміти цілі і завдання 
навчального проекту і, як наслідок, не досягти 
мети проекту, яка визначена викладачем;

5. студенти можуть бути не готовими до вико-
нання навчального проекту з різних причин (недо-
статність теоретичних знань, складність проекту, 
небажання працювати в команді та інше);

6. недостатньо розвинута матеріально-технічна 
база навчального закладу (обмеженість доступу 
до інтернету, обмежений бібліотечний фонд, від-
сутність засобів для презентації результатів про-
екту тощо) може ускладнити роботу студентів над 
проектом;

7. відсутність взаємодії з колегами для роз-
робки міжпредметних проектів;

8. неможливість залучення відповідних 
комп’ютерних технологій;

9. складність розробки відповідних засобів та 
інструментів оцінювання [7, с. 378].

Проблема суб’єктивної оцінки творчої роботи є 
також одним із суттєвих недоліків проектної діяль-
ності, що, однак, долається за допомогою роз-
робки детальних критеріїв оцінювання, зокрема 
аналітичних й глобальних шкал оцінювання знань 
студентів, які допомагають оцінити окремі аспекти 
проектної діяльності студентів.

Відповідно до стандартів Загальноєвропей-
ських рекомендацій із мовної освіти (CEFR) 
процедура оцінювання має бути практичною й 
здійсненною. Можливість здійснення проекту є 
проблемним елементом в тестуванні його про-
дуктивності, оскільки коли експерти працюють 
під «тиском» часу, вони бачать лише обмежену 
вибірку продуктивності в межах певних категорій і 
критеріїв. Стандарти CEFR спрямовані на те, щоб 
забезпечити орієнтир оцінювання, проте не є прак-
тичним інструментом оцінки. Вони можуть бути 
всеохоплюючими, але всі користувачі мають бути 
вибірковими, адже вибірковість дає змогу вико-
ристовувати прості схеми оцінювання [8, с. 178].

В Уманському національному університеті 
садівництва (УНУС) студенти економічних спеці-
альностей у процесі вивчення дисципліни «Англій-
ська мова» оволодівають навичками читання, 
письма й говоріння в межах таких тем, як «Ринкова 
економіка», «Організація бізнесу», «Маркетинг», 
«Податки і політика оподаткування», «Бюджет і 
аудит» та ін. Навчальна діяльність спрямована на 

розвиток іншомовної комунікативної компетент-
ності у студентів, як майбутніх фахівців різних 
галузей економіки, і є важливою складовою час-
тиною в їхньому професійному розвитку й станов-
ленні.

У проектній діяльності прийнято дотримува-
тися етапів виконання проекту. Зокрема, Е. Стікс та 
Ф. Хрбек виділяють такі стадії проектної діяльності:

– визначення  завдань і контроль (викладач-
тренер формулює тематику проекту, використову-
ючи життєві досвід та реальні приклади);

– студенти беруть на себе роль розробників 
проекту, діяльність може бути виконана у формі 
форуму, показу або конкурсу;

– студенти обговорюють та накопичують довід-
кову інформацію, необхідну для проекту;

– викладач-тренер і студенти обговорюють кри-
терії оцінювання проектів;

– студенти збирають необхідні для проекту 
матеріали;

– студенти створюють свої проекти;
– студенти готуються представити свої проекти;
– студенти представляють свої проекти;
– студенти обмірковують процес та оцінюють 

проекти на основі встановлених раніше кри- 
теріїв [11].

Натомість Л. Розанов виділяє етапи проектної 
діяльності:

1. організаційно-підготовчий (вибір теми, 
визначення завдань проекту; пошук проблеми; 
укладання попереднього плану; визначення учас-
ників, методів, прийомів дослідження; оволодіння 
термінологією);

2. пошуково-дослідницький (розробка про-
грами дослідження; збір і вивчення необхідної 
інформації; безпосереднє дослідження на основі 
застосування методів спостереження, експери-
менту, аналізу й синтезу);

3. звітно-оформлювальний (вибір назви 
дослідницького проекту; виклад проекту);

4. інформаційно-презентативний (захист про-
екту; самооцінка і оцінювання проектів інших учас-
ників) [6, с. 41].

Водночас В. Ніколіна виділяє такі етапи  
проекту:

1) ціннісно-орієнтований, який передбачає усві-
домлення мотиву й мети діяльності, визначення 
задуму проекту;

2) конструктивний, який включає саме проекту-
вання;

3) оцінно-рефлексивний, що передбачає само-
оцінку власної діяльності;

4) презентативний, який передбачає захист 
проекту [3, с. 40].

Є. Полат більш чітко конкретизує етапи роз-
робки проекту:

1) створення ситуацій, що дають змогу виявити 
одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики;
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2) висування гіпотез вирішення поставленої 
проблеми (за допомогою методики «мозковий 
штурм»), обговорення і обґрунтування кожної з 
гіпотез;

3) обговорення методів перевірки прийнятих 
гіпотез у малих групах (у кожній групі по одній гіпо-
тезі), можливих джерел інформації для перевірки 
висунутої гіпотези, оформлення результатів;

4) робота в групах над пошуком результатів й 
аргументів, що підтверджують або спростовують 
гіпотезу;

5) захист проектів (гіпотез рішення проблеми) 
кожної з груп з опануванням із боку всіх присутніх;

6) виявлення нових проблем, які будуть реалі-
зуватися в подальших проектах [4, с. 38].

У дослідженні проектної діяльності на заняттях 
нам імпонує вищезазначена класифікація Л. Роза-
нова [6].

У навчанні студентів англійської мови в межах 
дисципліни «Англійська мова» для студентів еко-
номічних спеціальностей УНУС ми використали 
метод проектів на заняттях із певних тем. Проект, 
в якому взяли участь 18 студентів, тривав протя-
гом трьох тижнів (6 практичних занять). 

Зокрема, у вивченні теми «Market Economy» на 
організаційно-підготовчому етапі ми зосередилися 
на таких питаннях:

– What do you think a market economy is?
– What other economic systems do you know/can 

you name?
– Can you name some countries with a market 

economy?
– Does Ukraine have a market economy?
– What are the characteristic features of a market 

economy?
Методика «мозкового штурму» допомогла 

активізувати мовленнєві навички студентів та 
виявити проблеми ринкової економіки в Україні. 
Наступний вид діяльності, який був запропонова-
ний студентам, – огляд презентації «Fundamentals 
of Market Economy», вивчення й обговорення 
основ ринкової економіки, привів до виявлення 
її переваг та недоліків шляхом дискусії в малих 
групах. Зокрема, студентам було запропоновано 
заповнити таблицю «Advantages/disadvantages of 
Market Economy», розділившись на дві групи, та 
обґрунтувати аргументи «за» і «проти» у кожній 
групі. 

На цьому етапі проектної діяльності також був 
застосований метакогнітивний підхід, який допо-
міг поставити перед студентами наведені нижче 
завдання до тексту статті з економічних проблем, 
попередньо підготовленого викладачем.

– Поділіться своїми думками (Що ви думаєте 
про проблеми, які автор описав у статті?).

– Проаналізуйте найбільш суттєву проблему, 
яку поставив автор тексту. Яку, на вашу думку, 
мету автор поставив перед собою?

– Підкресліть слова та фрази, які висвітлюють 
проблему/проблеми, поставлені автором.

– Назвіть стратегії для вирішення цих проблем.
– Визначте інші ситуації, в яких можна застосу-

вати вищезгадані стратегії.
На цьому етапі проектної діяльності студенти 

закріпили знання економічних термінів, які вивча-
лися на попередніх заняттях; була обрана тема-
тика проектів для двох груп студентів («Problems 
of Ukrainian market economy» та «Global crises in 
market sphere: Ukraine’s experience»), визначені 
завдання проектів; визначені орієнтири пошуку 
рішень проблеми; укладено план розвитку кож-
ного з проектів; визначено учасників двох груп сту-
дентів та обрані методи і прийоми дослідження в 
межах проектів.

Пошуково-дослідницький етап дав змогу сту-
дентам розробити власну програму дослідження, 
зібрати і опрацювати необхідну інформацію з тем 
«Problems of Ukrainian market economy» та «Global 
crises in market sphere: Ukraine’s experience».

3. На звітно-оформлювальному та інформа-
ційно-презентативному етапах студенти про-
звітували про проведену роботу та представили 
результати дослідження у вигляді презентацій на 
розгляд інших учасників.

Під час проектної діяльності ми провели 
два види оцінювання – поточне і підсумкове. 
Поточне оцінювання дало змогу проконтролювати 
навчальну діяльність студентів під час виконання 
проекту та допомогою визначити й опрацювати 
недоліки в інструктажі до розробки проекту. Під-
сумкове оцінювання дало змогу виявити найбільш 
важливі результати проектної діяльності студентів 
на завершальних етапах. 

Висновки. Метою цього дослідження було опи-
сати реалізацію проекту на заняттях з іноземної 
мови для студентів економічних спеціальностей 
ОС «Бакалавр» на прикладі УНУС у рамках курсу 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 
Результати показали, що проектна діяльність на 
заняттях з іноземної мови для студентів еконо-
мічних спеціальностей може бути ефективним 
засобом інтерактивного використання мови та 
створити автономію для студентів в їхній дослід-
ницькій діяльності над проектом. Перспективними 
є подальші потенційні вдосконалення проектної 
діяльності для різних напрямів підготовки фахів-
ців економічних спеціальностей ОС «Бакалавр», 
зокрема для напрямів підготовки «Маркетинг», 
«Облік і оподаткування», «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність» тощо.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ROLE OF SOCIAL-HUMAN DISCIPLINES IN THE SYSTEM 
OF FORMATION INFORMATION-ANALYTICAL COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIALISTS IN ACCOUNTING AND TAXATION

У статті визначено роль соціально-гума-
нітарних дисциплін у системі формування 
інформаційно-аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з обліку та оподатку-
вання. Виокремлено навчальні дисципліни 
та систематизовано компетентності, 
які формуються у процесі їх вивчення: 
«Економічна теорія» (розуміти економічні 
категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки; знаходити ефек-
тивні організаційно-управлінські рішення в 
економічній сфері), «Політологія» (абстрак-
тно мислити, аналізувати та синтезу-
вати; генерувати нові ідеї; демонструвати 
власні думки, відстоювати власну позицію); 
«Основи правознавства» (виконувати про-
фесійні функції з урахуванням вимог соціаль-
ної відповідальності, трудової дисципліни; 
розуміти і реалізувати свої права і обов’язки 
як члена суспільства); «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» (вільно воло-
діти та застосовувати знання державної 
мови для формування ділових паперів і спіл-
кування у професійній діяльності; здійсню-
вати публічні ділові і наукові комунікації задля 
вирішення комунікативних завдань держав-
ною мовою); «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (спілкуватися іноземною 
мовою усно і письмово з наукових питань 
для підвищення свого фахового та особис-
тісного рівня; поважати індивідуальне та 
культурне різноманіття); «Ділова іноземна 
мова» (вільно володіти та застосовувати 
знання іноземної мови для формування діло-
вих паперів і спілкування у професійній діяль-
ності; здійснювати публічні ділові і наукові 
комунікації задля вирішення комунікативних 
завдань іноземними мовами); «Психологія 
взаєморозуміння» (вміння працювати як 
самостійно, так і в команді, навички вико-
ристання загальноприйнятих норм пове-
дінки і моралі в міжособистісних відносинах, 
професійній і науковій діяльності); «Профе-
сійна етика» (застосовувати фундамен-
тальні етичні принципи в етичних дилемах 
і визначати відповідні підходи; аналізувати 
альтернативні варіанти дій і визначати 
їхні етичні наслідки). Автором доведено, що 
соціально-гуманітарні дисципліни розши-
рюють рамки творчості особистості, дис-
циплінують мислення, формують логічну 
повноту суджень.

Ключові слова: майбутній фахівець з обліку 
та оподаткування, інформаційно-аналі-
тична компетентність, гуманістичний під-
хід, соціально-гуманітарні дисципліни.

The article defines the role of social and humanitar-
ian disciplines in the system of formation of informa-
tion and analytical competence of future specialists 
in accounting and taxation. Disciplines are marked 
out and systematized competence which are 
formed in the course of their studying: “Economic 
theory” (to understand economic categories, laws, 
cause-effect and functional relationships, to look for 
effective organizational and managerial solutions in 
the economic sphere); “Political science” (to think 
abstractly, to analyze and synthesize; generate 
new ideas; demonstrate your thoughts, defend 
your position); “Fundamentals of jurisprudence” 
(to perform professional functions with regard to 
the requirements of social responsibility, labor dis-
cipline; to understand and realize their rights and 
duties as a member of society); “Ukrainian lan-
guage (by professional direction)” (to masterfully 
use and apply knowledge of the state language for 
the formation of business papers and communica-
tion in professional activities, to carry out public busi-
ness and scientific communications for the solution 
of communicative tasks in the state language); 
“Foreign language (by professional direction)” (to 
communicate in a foreign language orally and in 
writing to increase in the professional and personal 
level; to respect individual and cultural diversity); 
“Business Foreign Language” (to masterfully use 
and apply knowledge of a foreign language to for-
mation of business papers and communication in 
professional activities, to carry out public business 
and scientific communications for the solution of 
communicative tasks in foreign languages); “Psy-
chology of mutual understanding” (to be able to 
work as independently, and in a team, to use gener-
ally accepted norms of behavior and morality in the 
interpersonal relations, professional and scientific 
activity); “Professional ethics” (to apply fundamental 
ethical principles in ethical dilemmas and to define 
the corresponding approaches; to analyze alterna-
tive options of actions and to define their ethical 
consequences). The author has proved that social-
human disciplines expand a framework of creativity 
of the personality, discipline thinking, form logical 
completeness of their judgments. 
Key words: future specialist in accounting and 
taxation, information-analytical competence, 
humanistic approach, social-human disciplines.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Досвід світової освіти показує, що велику роль у 
розвитку найважливіших якостей особистості, її 
загальної культури, логічного мислення відіграють 
соціально-гуманітарні науки. Саме від гуманізації 
освіти суттєво залежить інтелектуально-творчий 
потенціал особистості. Тому якісна соціально-гума-
нітарна підготовка майбутніх фахівців, зокрема 
з обліку та оподаткування, є одним з актуальних 

завдань, які прагне вирішити в теоретичному та 
практичному аспектах вітчизняна і зарубіжна педа-
гогічна наука. Сучасні реалії спонукають науковців 
та учасників педагогічного процесу здійснювати 
активний пошук нових підходів, форм і методів 
щодо вирішення зазначеної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що  змісту соціально-гуманітарних наук 
приділяли увагу чимало вчених. Різні аспекти 
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цієї проблеми стали предметом їх дослідження. 
З-поміж них варто виокремити наукову працю 
С. Лебедєва, в якій ґрунтовно висвітлюється нова 
концепція предмета і структури сучасної філосо-
фії соціально-гуманітарних наук [1]. Вагомий вне-
сок у дослідження напрямів розвитку соціально-
гуманітарних наук у сучасному суспільстві зробив 
А. Сабиров [2]. Розкриттю складної природи піз-
нання соціальних явищ, аналізу реального стану 
забезпечення гуманітарної орієнтованості змісту 
навчання майбутніх фахівців різних спеціальнос-
тей присвячено низку наукових праць Г. Балла, 
І. Беха, О. Вознюк, С. Максименка, О. Мишак, 
Н. Островської, Д. Щепової та ін. [3–9].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У публікаціях науковці і 
практики часто акцентують на нерозривній єдності 
фундаментальної, соціально-гуманітарної та 
спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти. 
Потребує подальшого дослідження розкриття сут-
ності і змісту соціально-гуманітарних дисциплін у 
системі професійної підготовки майбутніх фахівців 
з обліку та оподаткування.

Метою статті є аналіз ролі соціально-гумані-
тарних дисциплін у системі формування інфор-
маційно-аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців з обліку та оподаткування, а також сис-
тематизація компетентностей, які формуються у 
процесі вивчення таких дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що 
у саморозгортанні соціального світу протягом ХХ 
ст. майже водночас виникла сукупність протилеж-
них умов, за яких система знань, які обслуговували 
нашу життєдіяльність на етапі індустріального роз-
витку, стали непридатними для обслуговування її 
на інформаційній фазі. Інформаційна цивілізація, 
яка настала разом із ХХІ ст. та третім тисячоліт-
тям, видозмінила індустріальну культуру, прине-
сла в суспільство соціальні новації: новий зміст 
освіти, нову схему людських відносин, нові освітні 
технології, нову конфігурацію вищої школи. Так, на 
етапі інформаційної фази розвитку освіта виходить 
на перший план, і нині добре видно головні риси 
нового століття освіти. Стратегічна мета майбут-
нього – підвищення інтелектуального потенціалу 
особистості. Людина – це творець, професіонал, 
фахівець будь-якого профілю – ось головне багат-
ство країни в інформаційному суспільстві, що чекає 
на нас у майбутньому тисячолітті [10, с. 16–17].

Ціла низка науково-педагогічних робіт переко-
нує, що в сучасних умовах розвитку інформацій-
ного суспільства необхідні фахівці, які здатні до 
широкого застосування інформаційних технологій, 
уміння знаходити необхідну інформацію та все-
бічно її аналізувати, а головне ефективно вико-
ристовувати на практиці. Саме ці уміння і навички 
концентрує в собі інформаційно-аналітична ком-
петентність. 

Водночас у руслі загальногуманістичних тен-
денцій у суспільстві стає очевидним орієнтування 
вищої освіти на особистість майбутнього фахівця. 
Так, наприклад, М. Коган пише: «Потрібне таке 
розгортання усієї системи освіти, при якому ми б 
дивились на людину не як на «майбутнього спе-
ціаліста», а як на майбутню освічену людину, яка 
добрим фахівцем, безумовно, має бути, але це 
тільки грань її цілісного буття» [11]. 

І дійсно, підвищення наукомісткості виробни-
цтва і гуманізації техніки посилює вимоги до вищої 
освіти щодо спрямування майбутнього фахівця 
на розвиток його самосвідомості, самоосвіти для 
подальшої самореалізації у професійних планах. 
Тому можна погодитись із науковцями [4–9], які 
наполягають на пріоритетності для сучасної освіти 
гуманістичного підходу до навчання та виховання. 

Взагалі гуманітаризація освіти є водночас 
наслідком, причиною, чинником і завданням гума-
нізації життя суспільства, відповіддю на запити 
техносфери, і головним її завданням є взаємоз-
багачення та взаємодоповнення знань з окремих 
предметів, що має посприяти створенню єдиного 
образу світу [12, с. 3]. 

В цьому також переконаний А. Хутірський, 
який підкреслює, що гуманітарні знання – це єдині 
загальнолюдські та загальнокультурні основи, 
що не є надбанням однієї науки, а підлягають 
вивченню в різних дисциплінах. Такі знання ста-
новлять загальнокультурний і гуманітарний потен-
ціал кожної людини [13]. 

Резюмуючи, зазначимо, що різнобічний розви-
ток здібностей майбутнього фахівця з обліку та 
оподаткування у процесі професійної підготовки 
має забезпечуватися сукупністю професійної та 
гуманітарної освіти, яка представляє систему, де 
кожен елемент має виконувати певну функцію. Так, 
професійна складова частина освіти спрямована 
на професійне становлення майбутнього фахівця 
та формування предметно-спеціальних (фахових) 
компетентностей. Гуманітарна складова частина 
передбачає вивчення соціально-гуманітарних 
дисциплін, змістом яких є адаптована до потреб 
навчального процесу система знань із кожної соці-
ально-гуманітарної науки. 

Цілями викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін є формування компетентностей, які 
мають універсальний, не прив’язаний до пред-
метної області характер. Це, наприклад, здатність 
до навчання, креативність, володіння іноземними 
мовами тощо. Хоча ці загальні компетентності 
мають бути збалансованими із спеціальними ком-
петентностями, у процесі розроблення освітніх 
програм їх розвиток обов’язково має бути запла-
нований [14, с. 10].

У нашому дослідженні важлива роль відво-
диться змісту соціально-гуманітарних дисциплін 
«Економічна теорія», «Політологія», «Основи пра-
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вознавства», «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Пси-
хологія взаєморозуміння», «Професійна етика». 
Вибір вищезазначених навчальних дисциплін 
зумовлений тим, що вони мають широкі змістовні 
можливості щодо розкриття різних аспектів інфор-
маційно-аналітичної діяльності майбутніх фахів-
ців з обліку та оподаткування, а також потенційні 
резерви щодо самовдосконалення, самовихо-
вання, самоосвіти особистості.

На підставі вивчення наукових праць із проблем 
дослідження, а також переліку компетентностей 
випускника спеціальності 071 «Облік і оподатку-
вання» [15–16] нами систематизовано компетент-
ності, які формуються у процесі вивчення соці-
ально-гуманітарних дисциплін (табл. 1).

Переорієнтація навчально-виховного процесу 
на формування в майбутніх фахівців з обліку та 
оподаткування інформаційно-аналітичної компе-
тентності має здійснюватися з кожної соціально-
гуманітарної дисципліни навчального плану, що 

потребує глибокого аналізу можливостей змісту 
таких дисциплін, оптимального використання 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 
інтеграції навчального і виховного процесів. Проте 
вивчення дисциплін гуманітарного блоку профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців неможливе 
без професійних (спеціальних) знань, отриманих 
завдяки фундаментальним фаховим дисциплінам. 

Слід додати також, що комплексне застосу-
вання знань кількох дисциплін може визначатися 
міждисциплінарними компетентностями, до яких, 
крім знань, вмінь і навичок, варто зарахувати здат-
ність розуміти необхідність і змогу комплексно 
застосовувати знання з різних дисциплін у про-
фесійній діяльності, готовність у процесі вивчення 
дисциплін отримувати нові знання з інших дисци-
плін [17].

Висновки. Отже, результати дослідження свід-
чать, що поєднання професійної і гуманітарної 
освіти в системі формування інформаційно-аналі-
тичної компетентності майбутніх фахівців з обліку 
та оподаткування розширюють рамки творчості 

Таблиця 1
Соціально-гуманітарні дисципліни у системі формування інформаційно-аналітичної 

компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування
Навчальна 
дисципліна Компетентності

Економічна 
теорія

здатність розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 
які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
здатність знаходити ефективні організаційно-управлінські рішення в економічній сфері

Політологія

здатність бути критичним та самокритичним;
здатність абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати;
здатність генерувати нові ідеї;
демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію

Основи 
правознавства

здатність виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 
трудової дисципліни;
здатність розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства;
здатність усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

здатність вільно володіти та застосовувати знання державної мови для формування ділових 
паперів і спілкування у професійній діяльності;
здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань 
державною мовою;
здатність дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого розвитку

Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

здатність спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення 
свого фахового та особистісного рівня;
здатність поважати індивідуальне та культурне різноманіття

Ділова іноземна 
мова

здатність вільно володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових 
паперів і спілкування у професійній діяльності;
здатність здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних 
завдань іноземними мовами

Психологія 
взаєморозуміння

вміння працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 
відповідальність у роботі;
навички використання загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистісних відно-
синах, професійній і науковій діяльності та підтримання врівноважених стосунків із членами 
колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями

Професійна 
етика

здатність застосовувати фундаментальні етичні принципи в етичних дилемах і визначати 
відповідні підходи;
здатність аналізувати альтернативні варіанти дій і визначати їхні етичні наслідки.
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особистості, дисциплінують мислення, формують 
логічну повноту суджень і усвідомлення конкрет-
ного втілення певних категорій у системі понять 
і законів, зв’язку між ними, формують інтуїцію та 
інші властивості особистості.

Перспективами подальших досліджень є пошук 
та обґрунтування органічного взаємозв’язку між 
фаховими (спеціальними) і соціально-гуманітар-
ними дисциплінами в системі формування інфор-
маційно-аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців з обліку та оподаткування.
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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
FORMATION OF SUBJECT COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS 
AT THE EXAMPLE OF HMAAR-ORIENTED TECHNOLOGIES

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем формування предметних компе-
тентностей у майбутніх вчителів із вико-
ристання хмарних технологій. Нині перед 
педагогами постає завдання забезпечити 
навчально-виховний процес якісними елек-
тронними засобами навчання, не лише 
персональними комп’ютерами, а й іншими 
сучасними пристроями, які можна було б 
використовувати для навчального процесу 
не тільки у навчальному закладі, а і за його 
межами. У статті розглянуто  хмарні тех-
нології, які допоможуть змінити навчальне 
середовище, а також зробити освіту більш 
доступною. Адже в поєднанні можливостей 
новітніх гаджетів та ресурсів мережі Інтер-
нет створюються умови для розробки 
нового доступного навчального серед-
овища. Завдяки хмарним сервісам можна 
організувати спільну діяльність учнів та вчи-
телів. Також за допомогою хмарних сервісів 
можна контролювати навчальний процес, 
слідкувати за виконанням учнями домаш-
нього завдання. Нині навчальні заклади пере-
ходять на інтерактивне навчання і перед 
закладами вищої освіти  постає питання 
підготовити майбутніх вчителів, які вміло 
застосовують хмарні технології у своїй 
професійній діяльності. В статті охарак-
теризовано сучасний стан використання 
сервісів хмарних технологій у навчальних 
закладах. Окреслено тенденції залучення 
засобів хмарних технологій до навчального 
процесу, виокремлено перспективні напрями 
педагогічних досліджень. Проаналізовано 
можливості хмарних сервісів для вивчення 
математики. Основна увага зосереджена 
на формуванні предметних компетентнос-
тей майбутніх вчителів на прикладі хмарних 
технологій із математики. Виокремлено 
компоненти предметної компетентності 
майбутнього вчителя математики: проце-
дурна, логічна, технологічна, дослідницька, 
методологічна компетентності. На основі 
аналізу використання хмарних технологій 
під час вивчення різних тем математики 
доводиться необхідність формування пред-
метних компетентностей у майбутніх учи-
телів математики.

Ключові слова: освіта, хмарні обчислення, 
хмарні технології, хмарні сервіси, інформа-
ційно-освітній простір, використання хмар-
них технологій у математиці. 

The article is devoted to one of the topical prob-
lems of forming the subject competences of future 
teachers on the use of cloud technologies. Today, 
teachers are faced with the task of ensuring the 
educational process by means of high-quality 
electronic teaching aids, not only personal com-
puters, but also other modern devices that could 
be used for the educational process, not only in 
the educational institution, but also outside it. The 
article considers such new technologies as clouds, 
which will help to change the educational environ-
ment, as well as make education more acces-
sible. After all, in combination of the capabilities of 
the latest gadgets and resources of the Internet, 
conditions are created to develop an accessible 
learning environment. Thanks to cloud services, 
you can arrange joint activities of students and 
teachers. Also, with the help of cloud services, you 
can control the educational process, to monitor the 
performance of homework by students. Today, 
educational institutions are switching to interactive 
learning, and before higher education institutions, 
the issue is to prepare future teachers who skill-
fully apply cloud technologies in their professional 
activities. The article describes the current state of 
the use of services of cloud technologies in educa-
tional institutions. The tendencies of the distribution 
of cloud technologies in the educational process 
are outlined, perspective directions of pedagogical 
research are outlined. The possibilities of cloud ser-
vices for education are analyzed. The main focus is 
on the formation of subject competences of future 
teachers on the example of cloud technologies in 
mathematics. The components of the subject com-
petence of the future teacher of mathematics are 
singled out: procedural competence, logical, tech-
nological, research, methodological. On the basis 
of the analysis of the use of cloud technologies dur-
ing the study of various topics of mathematics there 
is a need for the formation of subject competences 
in future mathematics teachers.
Key words: education, cloud computing, cloud 
technologies, cloud services, informational and 
educational space, use of cloud technologies in 
mathematics.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Однією з актуальних проблем вищої школи, зокрема 
підготовки майбутніх вчителів, є проблема форму-
вання творчої особистості, яка в навчальному про-
цесі змогла б розкрити творчий потенціал кожного 
учня. Задля реалізації цього завдання необхідно 
здійснити розроблення та впровадження в навчаль-
ний процес закладів вищої освіти інноваційних 
технологій навчання, в основу яких покладено 
органічне поєднання традиційних і комп’ютерно 
орієнтованих засобів, методів та форм навчання. 

Враховуючи те, що питання впровадження 
хмаро орієнтованих технологій навчання в школах 

відкрите, варто розглянути таку важливу проблему, 
як формування предметних компетентностей май-
бутніх вчителів із використанням використання 
хмаро орієнтованих технологій із математики

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
Дослідженню використання хмарних техноло-
гій в освіті присвячені праці таких науковців, як 
В.Ю. Бикова [2], О.О. Грибюк [3], А.М. Гуржія [4] 
М.І. Жалдака [5], С.Г. Литвинової [6], Н.В. Морзе [7], 
З.С. Сейдаметової [10] та ін. Вони не лише розви-
нули підхід до новітніх методів навчання, а й суттєво 
оновили організацію навчально-виховного про-
цесу. Однак є актуальним і потребує обґрунтування  
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використання хмаро орієнтованих навчальних 
середовищ  для формування предметних компе-
тентностей майбутніх вчителів у процесі викла-
дання математики. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однією з актуальних про-
блем, пов’язаних із використанням хмарних тех-
нологій, залишається розкриття потенціалу хмар-
них технологій для організації процесу навчання. 
Впровадження хмарних технологій у навчальний 
процес  математики передбачає вплив на засоби, 
методи та форми навчання, на методичну систему. 
У підготовці майбутніх учителів бракує моделей 
співпраці студент–викладач, що потребує більш 
ґрунтовного вивчення питання використання 
«хмарних технологій» на заняттях математики.  

Мета статті полягає в розкритті питання вико-
ристання «хмарних технологій» на заняттях мате-
матики та формування предметних компетентнос-
тей майбутніх учителів на прикладі використання 
хмарних технологій  у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий роз-
виток інформаційно-комунікаційних технологій 
призвів до того, що сучасному педагогу вже недо-
статньо мати професійні компетентності, що спря-
мовані на використання традиційних технологій 
навчання, а необхідно знати й оптимально вико-
ристовувати можливості інтернету для професійної 
діяльності, орієнтуватися в педагогічних мережних 
співтовариствах, розумітися в інноваційних педа-
гогічних технологіях дистанційного навчання, уміти 
навчати свого предмета за допомогою різних засо-
бів для комунікації і співпраці. Усі ці вміння стосу-
ються поняття ІК-компетентності. 

Суть поняття ІК-компетентності (ІКТ-
компетентності, ІТ-компетентності, інформатич-
ної компетентності) тлумачиться науковцями 
по-різному: 

‒ інтегративне утворення особистості, яке від-
дзеркалює її здатність до визначення інформаційної 
потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з 
нею у всіх її формах та представленнях – як у тра-
диційній, друкованій, так і в електронній (Н. Балов-
сяк) [1, с. 4]; 

‒ підтверджена здатність особистості авто-
номно і відповідально використовувати на прак-
тиці інформаційно-комунікаційні технології для 
задоволення власних індивідуальних потреб і 
розв’язування суспільно значущих, зокрема, про-
фесійних задач у певній предметній галузі або виді 
діяльності (О. Спірін) [8, с. 46]; 

‒ системна якість особистості, що характери-
зується єдністю професійних знань, умінь і нави-
чок у галузі інформаційних технологій, ціннісних 
настанов та особистісного ставлення до них, яка 
має багаторівневу та багатокомпонентну структуру 
і розвивається протягом усього професійного буття 
педагога (Л. Чернікова) [12, с. 27]. 

Зауважимо, що розбіжності у визначенні 
поняття, які стосуються формування та викорис-
тання сфери ІКТ, тісно пов’язані з контекстом, 
в якому вживаються. В зарубіжних джерелах у 
межах поняття інформаційно-комунікаційної ком-
петентності лежать також такі: цифрова грамот-
ність (digital literacy), технологічна грамотність 
(technology literacy), інформаційна та технологічна 
грамотність (information and technology literacy), 
ІКТ-компетентність – інформаційно-комунікаційно-
технологічна компетентність, ІКТ-навички – інфор-
маційно-комунікаційно-технологічні навички (ICT 
skills) та ін. [8].

Проте зміст цього поняття надзвичайно складно 
чітко й однозначно визначити, оскільки інформа-
ційні технології вдосконалюються, з’являються нові 
технічні і програмні засоби, які можуть бути ефек-
тивно застосовані в навчальному процесі. Отже, 
педагоги, які мали кілька років тому високий рівень 
ІК-компетентності, нині потребують його розвитку. 

В учнів основної школи, як правило, уявлення 
про комп’ютер, планшет чи смартфон зводиться 
до ігор та спілкування з однолітками в соціаль-
них мережах. На жаль, мало хто з дітей цього віку 
знайомий з їхніми можливостями для навчання. 
З іншого боку, часто їм видаються складними та 
нецікавими уроки математики, на яких треба лише 
розв’язувати десятки однотипних прикладів чи 
незрозумілих задач. Тому перед учителем постає 
проблема зацікавлення, мотивації таких дітей, з 
одного боку, і навчання ефективного використання 
комп’ютера як інструмента для навчання, як під час 
уроків, так і поза межами навчального закладу, з 
іншого боку. 

Використання сучасних хмарних технологій на 
уроках математики значно підвищує інтерес учнів 
до навчання загалом, створює умови для розвитку 
дитини, а також активізує пізнавальну діяльність 
школярів. 

Отже, надалі ми будемо розглядати вико-
ристання інформаційно-комунікаційних техно-
логій, зокрема хмарних, на уроках математики 
саме основної школи і пов’язане з цим поняття 
ІК-компетентності вчителя математики. 

Якість роботи вчителя визначається як його авто-
ритетом, так і майстерністю. У процесі навчання 
математики головним критерієм ефективності 
педагогічної діяльності є засвоєння й застосування 
учнями навчального матеріалу курсу математики 
основної школи, тобто формування в них матема-
тичних компетентностей. 

С. Раков виділяє їхні складники [9]: 
1. процедурна компетентність – спроможність 

інтерпретувати результати певних вимірювань у 
вигляді статистичних таблиць, діаграм, графіків 
тощо, уміння «читати» таблиці, діаграми, графіки 
функцій, застосовувати при цьому апарат матема-
тичного аналізу та статистики; 
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2. логічна компетентність – володіння індук-
тивним та дедуктивним методами міркувань, аргу-
ментації, доведення та спростування тверджень, 
розуміння переваг і обмежень у застосуванні мір-
кувань на основі індукції, використання апарату 
математичної логіки задля встановлення істинності 
суджень, володіння загальними прийомами розу-
мової діяльності у сфері спеціальних предметних 
об’єктів: прийомами аналізу, синтезу, порівняння, 
класифікації, абстрагування, узагальнення, кон-
кретизації, встановлення і використання анало-
гій; використання понятійного апарату дискретної 
математики (елементів теорії графів) для інтерпре-
тації причинно-наслідкових, структурно-логічних, 
системо-утворювальних зв’язків та їх подальшого 
аналізу; 

3. технологічна компетентність – володіння 
сучасними математичними пакетами, наприклад, 
Excel, Mathcad та іншими технологіями, для побу-
дови діаграм, графіків, статистичних таблиць 
даних; 

4. дослідницька компетентність – спромож-
ність суб’єкта самостійно опановувати або ство-
рювати системи нових знань у результаті зміщення 
акцентів в діяльності від функціонального до пере-
творювального, ґрунтуючись на системі попере-
дньо опанованих знань, навичок, умінь; 

5. методологічна компетентність – опану-
вання універсальних способів пізнавальної діяль-
ності, критичного аналізу доцільності та ефектив-
ності кожного з них, уміння оцінювати доцільність 
та особливості використання математичних мето-
дів у фаховій сфері, з метою розв’язання фахових 
прикладних задач. 

Представлена С. Раковим класифікація є не 
зовсім повною. Зокрема, технологічна компетент-
ність має включати не лише володіння сучасними 

математичними пакетами, а й вміння оптимально 
обирати з метою навчання різні онлайнові ресурси 
та середовища програмування задля розв’язання 
математичних задач. Тому саме з цією метою про-
понуємо перелік хмаро орієнтованих технологій 
для застосування їх на уроках математики в серед-
ній школі. Так, вчителю  в 7 класі на уроках алгебри 
під час вивчення тем «Функціональна залежність 
між величинами як математична модель реальних 
процесів. Функція. Область визначення та область 
значень функції. Способи задання функції. Гра-
фік функції» доцільно познайомити учнів із хмар-
ною технологією «Вивчаємо математику разом»  
(https://umath.ru/) (Рис. 1). 

Використовуючи цю технологію, вчитель має 
змогу як пояснити новий матеріал, так і влаштувати 
опитування учнів за відповідною темою, визна-
чаючи область визначення та область значень 
функції, знаходження за графіком функції значення 
функції за цим значенням аргументу і навпаки.

Користуючись цією хмарною технологією, учні 
розвивають математичне мовлення, пізнавальну 
діяльність, у них формується вміння аналізувати 
інформацію, виховуються спостережливість та 
інтерес до вивчення математики. 

Під час вивчення тем «Система двох лінійних 
рівнянь з двома змінними. Розв’язування систем 
двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним 
способом. Лінійні рівняння та їх системи як матема-
тичні моделі текстових задач» із метою унаочнення 
та підвищення цікавості до вивчення математики 
доцільно запропонувати учням ознайомитись із 
хмарною технологією «GeoGebra» (https://www.
geogebra.org/) (Рис. 2), де учні матимуть змогу 
побачити онлайн демонстрацію розв’язування сис-
тем рівнянь графічним способом та переконатись у 
правильності свого розв’язку .

Рис. 1. Онлайн-побудова графіків функції. Хмарна технологія «Вивчаємо математику разом» 
(https://umath.ru/calc/graph/?&point=-30;-130&func=4-x%5E2) 
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Через використання цих технологій в учнів 
формується глибоке розуміння теми, вміння орі-
єнтуватися у видозміненій ситуації, вміння бачити 
закономірності, розвивається увага, виховується 
зацікавленість у пізнанні нового, спостережливість.

Вивчаючи тему «Функція 𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑥𝑥𝑥𝑥 , її графік та влас-

тивості», доречно використати хмарну техноло-
гію «Yotx.ru – Побудова графіків функцій онлайн» 
(http://yotx.ru/) (Рис. 3), де учні матимуть змогу озна-
йомитись із гіперболічною функцією, легко визна-
чити її властивості: 

Використання на уроках цього динамічного уна-
очнення сприятеме кращому запам’ятовуванню та 
грунтовнішому розумінню теми, в учнів формува-
тиметься вміння швидко орієнтуватися в нестан-

дартних ситуаціях, вміння вибирати та використо-
вувати необхідну інформацію, виділяти головне в 
інформації, виховуватиметься творче ставлення до 
справи та спостережливість.

У процесі вивчення тем «Квадратні рівняння. 
Формула коренів квадратного рівняння. Теорема 
Вієта та обернена до неї теорема. Квадратний 
тричлен. Розкладання квадратного тричлена на 
лінійні множники. Розв’язування рівнянь, які зво-
дяться до квадратних» варто скористатись хмар-
ною технологією «Formula.co.ua – Навчальний сайт 
з математики» (http://formula.co.ua/) (Рис. 4). 

Тут  можна скористатись теоретичним матеріа-
лом із поданої теми, повторивши вивчені формули 
та означення, актуалізувавши опорні знання, та 

Рис. 2.  Онлайн-демонстрація розв’язку систем лінійних рівнянь 
із двома змінними. Хмарна технологія «GeoGebra» 

(https://www.geogebra.org/m/eCwxkcH2#material/f5h9edH2)

Рис. 3. Інтерактивна онлайн побудова графіку функції 𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑥𝑥𝑥𝑥 . Хмарна технологія «Yotx.ru» 

(http://yotx.ru/samples/hyperbola.aspx)
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перевірити правильність виконання квадратних рів-
нянь за допомогою онлайн калькулятора.

З використанням цієї хмарної техлоногії зви-
чайний буденний урок перетворюється на ціка-
вий та незвичний, в учнів з’являється інтерес до 
розв’язування рівнянь, відповідальність за резуль-
тати своєї роботи, формуються вміння працювати 
за аналогією та вміння бачити закономірності.

На уроках геометрії в 7 класі під час вивчення 
теми «Вертикальні та суміжні кути. Їх властивості» 
з метою ґрунтовнішого розуміння та візуалізації 
поданої теми варто скористатись хмарною техноло-
гією «Математичні онлайн демонстрації Desmos» 
(https://www.visnos.com/) (Рис. 5). 

Використовуючи цю технологію на уроках гео-
метрії, вчитель має змогу суттєво скоротити час на 

Рис. 4. Онлайн розв’язування квадратних рівнянь. Хмарна технологія Formula 
(http://formula.co.ua/uk/content/equation.html) 

Рис. 5. Динамічна онлайн побудова кутів. Хмарна технологія «Desmos»
(https://www.visnos.com/demos/basic-angles) 
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нецікаві та буденні побудови на дошці, й скориста-
тись динамічною моделлю побудови вертикальних 
та суміжних кутів, де учні з легкістю побачать та 
запам’ятають їхні властивості: змінюючи положення 
кутів, учні бачать, що вертикальні кути завжди рівні, 
а сума суміжних завжди дорівнюватиме 180º.

Вивчаючи теми «Трикутник і його елементи. 
Висота, бісектриса і медіана трикутника. Види 
трикутників. Рівнобедрений трикутник, його влас-
тивості та ознаки. Нерівність трикутника. Спів-
відношення між сторонами і кутами трикутника. 
Сума кутів трикутника», доцільно застосувати на 
уроці хмарну технологію «Etudes.ru – Матема-
тичні етюди» (Рис. 6), де учні можуть побачити 
онлайн-анімацію за будь-якою обраною темою та 
переконатись у виконанні всіх раніше вивчених 
властивостей цих фігур, що сприятиме кращому їх 
запам’ятовуванню.

Завдяки використанню цієї технології на уроках 
геометрії в учнів розвивається просторова уява, 
логічне мислення, виховується спостережливість, 
позитивне ставлення до навчання, інтерес до 
вивчення математики. Таким чином, використання 
хмарних технологій під час вивчення математики – 
це сучасний підхід до безперервного навчання із 
підтримкою мобільних технологій та сервісів соці-
альних мереж. Хмарні технології дають змогу збе-
регти дані у хмарах (їх не потрібно переносити з 
пристрою на пристрій). Швидкий доступ до влас-
них матеріалів, виконання різноманітних видів 
навчальної діяльності роблять процес навчання 
інтерактивним. 

Висновки. Отже, для успішного формування 
та розвитку математичних компетентностей учнів 
вчителеві необхідно вільно володіти хмарними 

технологіями, а також вміло їх використовувати. 
Адже впровадження хмаро орієнтованих техно-
логій у навчання математики  створює переду-
мови для підвищення якості та результативності 
навчання, забезпечить мобільність, актуальність 
і доступність освітніх ресурсів, реалізує індивіду-
алізацію навчання, підвищить мотивацію учнів, 
позитивно вплине на комунікацію учасників освіт-
нього процесу.

До подальших досліджень зарахуємо питання 
підготовки майбутнього вчителя до ефективного 
використання хмарних технологій у професійній 
діяльності.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
METHODICAL RECOMMENDATIONS TO SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL 
WORKERS ON THE FORMATION OF HEALTH-PRESERVING COMPETENCE 
TO FUTURE OFFICERS OF THE STATE CRIMINAL-EXECUTIVE SERVICE 
DURING IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

У статті автор звертає увагу на необхід-
ність удосконалення системи професійної 
підготовки офіцерів кримінально-виконавчої 
служби та, зокрема, на формування в них 
здоров’язбережувальної компетентності. 
Висвітлюються основні методологічні 
підходи щодо організації роботи з форму-
вання зазначеної компетентності. Такими 
є компетентнісний, системний, діяльніс-
ний та особистісно-орієнтований підходи. 
У статті автор описує основні методичні 
рекомендації науково-педагогічним пра-
цівникам щодо формування в майбутніх 
фахівців кримінально-виконавчої служби 
здоров’язбережувальної компетент-
ності у процесі професійної підготовки. 
Автор акцентує на доцільності організа-
ції просвітницької роботи шляхом впро-
вадження спеціального факультативу 
«Здоров’язбережувальна компетентність 
офіцера кримінально-виконавчої служби». 
Великі можливості для засвоєння знань про 
здоровий спосіб життя мають інноваційні 
методи навчання, оскільки створюють про-
стір для активної діяльності особистості. 
Ефективним напрямом роботи автор вва-
жає обговорення з курсантами висловлювань 
відомих людей, що допомагає вирішувати 
складні життєві ситуації. На думку автора, 
методи дискусії та «мозкового штурму» 
надають великі можливості для формування 
навичок соціального здоров’я та умінь пра-
цювати в команді. Важливе значення варто 
надавати тренінгам формування у майбут-
ніх фахівців кримінально-виконавчої служби 
навичок збереження психічного здоров’я. 
Серед основних методів тренінгового 
навчання автор зазначає інтерактивні міні-
лекції, мінідискусії, фасилітацію, мозковий 
штурм, гранування, творчу працю, самодіаг-
ностику, мотивувальний контроль, а також 
технології організації груп. Автор висвітлює 
ті моменти, на які під час тренінгів варто 
звертати особливу увагу. Тематика тре-
нінгів визначає особливості їхньої організації. 
Тренінги дають змогу навчитися розуміти 
інших людей, аналізувати свої вчинки, покра-
щити навички взаємодії, комунікації та спів-
робітництва. Автор схиляється до думки, 
що для формування здоров’язбережувальної 
компетентності офіцера кримінально-вико-
навчої служби важливе значення має дослід-
ницька робота. Перевагою дослідницького 
підходу є порівняно більша самостійність 
майбутніх фахівців.
Ключові слова: здоров’язбережувальна ком-
петентність, офіцер кримінально-виконав-

чої служби, професійна підготовка, мето-
дичні рекомендації, факультатив, тренінг.

In the article, the author draws attention to the need 
to improve the system of professional training of 
officers of the criminal-executive service and, in 
particular, to develop their health-preserving com-
petence. The main methodological approaches 
to the organization of work on the formation of the 
specified competence are highlighted. Such are 
competent, systemic, activity and person-oriented 
approaches. In the article the author describes the 
main methodological recommendations for scien-
tific and pedagogical workers as to the formation 
of health-preserving competence to future criminal-
executive service specialists in the process of pro-
fessional training. The author focuses on the expe-
diency of organizing educational work through the 
introduction of a special optional program “Health-
preserving competence of the officer of the State 
Criminal-Executive Service”. Innovative methods 
of learning have great potential for getting to know 
about healthy lifestyles as they create a certain 
space for individual activity. The author believes 
that the effective direction of work is to discuss with 
cadets the statements of famous people with the 
purpose of helping solve problematic life situations. 
According to the author, the methods of discussion 
and “brainstorming” provide great opportunities for 
the formation of social health skills and the ability 
of working in a team. Great importance should be 
given to trainings on how to develop the mental 
health skills to future specialists of the criminal-
executive service. Among the main methods of 
training the author notes interactive mini-lectures, 
mini-discussions, facilitation, brainstorming, granu-
lation, creative work, self-diagnosis, motivational 
control, as well as the technology of group orga-
nization. The author highlights those points which 
during the training should be paid special attention. 
The training topics determine the peculiarities of 
their organization. Trainings provide an opportunity 
to learn to understand other people, to analyze their 
actions, to improve interaction skills, communica-
tion and cooperation. Trainings provide an oppor-
tunity to learn to understand others, to analyze your 
actions, to improve your skills of interaction, com-
munication and cooperation. The author tends to 
think that research work is important for the forma-
tion of health-preserving competence of the officer 
of the criminal-executive service. The advantage of 
the research approach is a relatively greater inde-
pendence of future specialists.
Key words: health-preserving competence, officer 
of the criminal-executive service, professional 
training, methodological recommendations, 
training, optional program. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Складний характер професійної діяль-
ності, ускладнення завдань, що їх виконують офі-

цери ДКВС України, зростання відповідальності за 
життя та здоров’я осіб, що відбувають покарання, 
зумовлюють об’єктивну потребу в удосконаленні 
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системи професійної підготовки зазначеної кате-
горії фахівців, у тому числі щодо формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбут-
ніх офіцерів ДКВС України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наш час педагоги вивчають проблематику фор-
мування культури здоров’я та здорового життя 
студентів (Ю. Драгнєв, Г. Капранова, Г. Кривоше-
єва, Л. Соколенко та ін.). У педагогіці також важ-
ливим предметом розгляду є здоров’язбереження 
і здоров’язбережувальні технології розвитку осо-
бистості в освітньому процесі. Цим питанням при-
свячені праці Р. Безрукавого, Л. Голуб, М. Зорі-
ної, В. Єфімової, О. Козлової, Л. Кондрашової, 
Т. Кулемзіної, О. Мірошніченко, Д. Холод та ін. 
Дослідники вивчають також різні аспекти компе-
тентності здоров’язбереження (О. Безкопильний, 
Н. Башавець, І. Брижата, Д. Воронін, А. Кошель, 
А. Матусевич, Ю. Павлов, Н. Поліщук, В. Тевкун, 
В. Успенська та ін.). Здоров’язбережувальна ком-
петентність педагога є предметом уваги таких уче-
них, як І. Іваній, Є. Кучерган, О. Ландо, Н. Левінець, 
О. Прийменко, які визначили сутність і структуру 
здоров’язбережувальної компетентності педагога, 
розкрили її особливості як важливої складової час-
тини професійної готовності. Проблематику збере-
ження здоров’я в середовищі військовослужбовців 
досліджують Ю. Давигора, О. Лаврут, К. Пантелєєв, 
Є. Потапчук, А. Турчинов. Проте безпосередньо 
проблему формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх офіцерів кримінально-
виконавчої служби належним чином у працях нау-
ковців не висвітлено.

Метою статті є методичні рекомендації нау-
ково-педагогічним працівникам щодо формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбут-
ніх офіцерів державної кримінально-виконавчої 
служби у процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Теоретич-
ний аналіз проблеми формування здоров’я- 
збережувальної компетентності майбутніх офі-
церів Державної кримінально-виконавчої служби 
у процесі професійної підготовки та результати 
експериментальної роботи щодо формування 
цієї професійно важливої властивості дали змогу 
обґрунтувати окремі методичні рекомендації.

Формування здоров’язбережувальної компе-
тентності майбутніх офіцерів Державної кримі-
нально-виконавчої служби в процесі професійної 
підготовки можна трактувати як науково обґрунто-
вану організацію педагогічного процесу у вищому 
військовому навчальному закладі для досягнення 
необхідного результату – сформованості усіх 
складників здоров’язбережувальної компетент-
ності майбутніх фахівців.

Важливими методологічними підходами 
до організації роботи з формування здоров’я- 
збережувальної компетентності майбутніх офі-

церів Державної кримінально-виконавчої служби 
у процесі професійної підготовки є компе-
тентнісний (визначає необхідність урахування 
результатів навчання під час організації роботи 
з формування здоров’язбережувальної компе-
тентності), системний (формування здоров’я- 
збережувальної компетентності варто розглядати 
як функціональну систему, що охоплює науково 
обґрунтовану сукупність цілей навчання, методів, 
форм і засобів роботи, необхідну інформацію з про-
блематики здоров’язбереження, засоби комуніка-
ції, особистісні ресурси курсантів та викладачів), 
діяльнісний (формування здоров’язбережувальної 
компетентності офіцерів кримінально-виконавчої 
служби відбувається у процесі навчальної діяль-
ності, потребує послідовного залучення курсан-
тів до різноманітних видів навчальної діяльності) 
та особистісно-орієнтований (під час професій-
ної підготовки офіцерів кримінально-виконавчої 
служби передбачено увагу до їхнього розумового, 
морального, фізичного розвитку, а також ураху-
вання особистісних потреб та уподобань) підходи. 

Окрім цих загальнонаукових підходів, для орга-
нізації цілеспрямованої роботи з формування 
здоров’язбережувальної компетентності в офі-
церів кримінально-виконавчої служби важливе 
значення має врахування принципів науковості, 
усвідомленого навчання, індивідуалізації, зв’язку 
теорії з практикою, професійної спрямованості 
навчання, безперервності й послідовності, а також 
аксіологічного принципу та ін.

З урахуванням необхідності ознайомлення 
майбутніх фахівців із вимогами здорового способу 
життя, тобто специфіки здоров’язбережувальної 
діяльності, першою ланкою у роботі з її розви-
тку варто вважати увагу до інформаційної скла-
дової частини здоров’язбережувальної освіти, 
зокрема організацію просвітницької роботи шля-
хом впровадження спеціального факультативу. 
Метою факультативу «Здоров’язбережувальна 
компетентність офіцера кримінально-виконав-
чої служби» має бути надання курсантам тео-
ретичних і практичних знань про здоровий спо-
сіб життя та здоров’язбереження, формування в 
них навичок та умінь здорового способу життя й 
здоров’язбереження, виховання і розвиток знань, 
умінь, навичок, особистісних якостей, необхідних 
для збереження свого здоров’я і здоров’я засудже-
них. Предметом уваги на факультативі має бути 
здоровий спосіб життя як комплекс оздоровчих 
заходів, що забезпечують гармонійний розвиток 
і зміцнення здоров’я, підвищення працездатності 
фахівців, продовження їх творчого довголіття.

Факультатив має охоплювати чотири 
модулі: «Історія і теоретичні основи здоров’я- 
збереження», «Теоретичні аспекти здоро-
вого способу життя офіцера кримінально-
виконавчої служби», «Практика формування, 
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збереження і зміцнення індивідуального  
здоров’я офіцера кримінально-виконавчої 
служби», «Проблеми особистого й суспільного 
здоров’я в роботі офіцера кримінально-виконавчої 
служби». У результаті вивчення факультативу кур-
санти мають зрозуміти значення здоров’я в житті 
та розвитку суспільства, закономірності життє-
діяльності організму людини, цінність і значення 
здоров’я для повноцінного та гармонійного роз-
витку офіцера кримінально-виконавчої служби, 
власних можливостей, сутність індивідуального 
здоров’я, духовності та психології здоров’я, осо-
бливості психічного саморегулювання в здорової 
людини, основні напрями в практиці збереження й 
зміцнення психічного здоров’я, сутність психогігі-
єни і психотерапії.

Великі можливості для діяльнісного навчання, 
активного засвоєння майбутніми фахівцями 
знань про здоровий спосіб життя, вирішення 
складних ситуацій, пов’язаних із збереженням 
здоров’я, їх особистісного зростання як прихиль-
ників здорового способу життя мають іннова-
ційні методи навчання. Інтерактивні методи слід 
вважати одними з найважливіших для оздоров-
чої освіти, тому що вони створюють простір для 
активної діяльності особистості. Використання 
інтерактивних методів навчання загалом дає 
змогу формувати в курсантів необхідне ціннісне 
ставлення до здоров’я, систему знань, необ-
хідні вміння та навички, позитивне ставлення до 
здоров’язбережувальної діяльності.

Одним з ефективних напрямів роботи є 
обговорення з курсантами висловлювань відо-
мих філософів, письменників, що допомагають 
з’ясувати важливі життєві ситуації. Зокрема, 
досить актуальними і нині є висловлювання Ібн 
Сіни («Хто щастя не цінував, той наближається 
до нещастя», «Неробство і неробство не тільки 
народжують невігластво, вони в той же час є при-
чиною хвороби», «Помірний будь в їжі – ось запо-
відь одна, друга заповідь – поменше пий вина») 
чи М. Амосова («Люди прямують від здоров’я до 
хвороб. Агітую за режим обмежень і навантажень» 
[1, с. 46], «Оптимальне життя – прожити довго і з 
високим рівнем душевного комфорту» [1, с. 55], 
«Здоров’я – можливість повноцінно жити й працю-
вати» [1, с. 159]) та ін.

Великі можливості для формування навичок 
соціального здоров’я та умінь працювати у колек-
тиві дають методи дискусії та «мозкового штурму». 
Зокрема, під час вивчення навчальної дисципліни 
«Конфліктологія» викладачі мають пропонувати 
курсантам розміркувати над тим, чи потрібні в 
нашому житті суперечки, як треба сперечатись, як 
поводитись під час спору, як стримувати емоційну 
напругу. Важливими темами дискусій із навчаль-
ної дисципліни «Професійна етика» можуть бути 
такі: «Обов’язок і бажання», «Що краще: егоїзм 

чи альтруїзм», «Вина і покарання», «Чи потрібна 
помста?», «Чи треба співчувати злочинцеві?», 
«Що таке прощення?», «Чи допомагає обман?» та 
ін. Ці диспути не тільки допомагають вчити курсан-
тів висловлювати свою думку, але й визначитися 
зі своєю світоглядною позицією, причинами своїх 
дій і моделей поведінки, що позначаються на пси-
хічному здоров’ї.

З урахуванням беззаперечних можливостей 
тренінгових занять для формування в майбутніх 
фахівців уміння долати стресові ситуації, нега-
тивний вплив емоційних перевантажень, шкідли-
вих звичок, задля формування навичок емоційної 
саморегуляції, самопідтримки й самоконтролю, 
уміння визначати перспективні цілі для самороз-
витку важливе значення варто надавати тренінгам 
формування в майбутніх фахівців кримінально-
виконавчої служби навичок збереження психіч-
ного здоров’я. Кожен тренінг має охоплювати такі 
етапи, як вступ, знайомство (очікування учасників), 
ознайомлення з правилами роботи, оцінка рівня 
інформованості з питань теми, актуалізація теми, 
інформаційний етап, набуття практичних навичок, 
завершення роботи. Серед основних методів тре-
нінгового навчання [2, с. 7–10] варто вказати «кри-
голами», інтерактивні мінілекції, мінідискусії, фаси-
літацію, мозковий штурм, гронування, модерацію, 
рольові ігри, «акваріум», практичні методи, творчу 
працю, самодіагностику, мотивувальний контроль, 
а також технології організації груп (робота в колі, в 
малих групах або парами, індивідуальна робота).

Важливе значення мають «Тренінг форму-
вання у майбутніх офіцерів кримінально-виконав-
чої служби навичок здорового способу життя», 
«Тренінг профілактики алкогольних та наркотич-
них проблем», «Тренінг самопізнання, форму-
вання життєвої позиції та світоглядної саморегу-
ляції» і «Тренінг формування навичок подолання 
негативних емоцій та психічного напруження». 
Зокрема, метою тренінгу формування в май-
бутніх офіцерів кримінально-виконавчої служби 
навичок здорового способу життя є розширення і 
поглиблення їхніх уявлень про важливість психіч-
ного здоров’я, формування активного розуміння 
поняття здорового способу життя, попередження 
виникнення шкідливих звичок. Під час тренінгу 
варто ознайомити курсантів з вимогами здоро-
вого способу життя, пріоритетами здоров’я серед 
інших цінностей людини, навчити займати активну 
життєву позицію. Під час тренінгу попередження 
алкогольних та наркотичних проблем необхідно 
звертати увагу на необхідність формування в 
майбутніх офіцерів адекватного ставлення до 
профілактичної роботи, мотивації до збереження 
власного здоров’я, розуміння небезпеки вживання 
алкоголю, недоречності психотропних речовин, 
розвиток навичок безпечної поведінки щодо ВІЛ/
СНІДу. Предметами обговорення мають бути сут-
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ність залежності, причини залежної поведінки. 
Курсанти мають відпрацьовувати техніки роботи 
із залежностями, зокрема техніку роботи із залеж-
ностями за допомогою методу «Магічні слова» та 
за допомогою техніки «Сили розуму». Необхідно 
звертати увагу на профілактику куріння тютюну, 
формування в курсантів уміння протистояти шкід-
ливим звичкам, зокрема, через розуміння механіз-
мів маніпулювання, ролі реклами в набутті залеж-
ностей, формування уміння відстоювати свої 
переконання. 

Своєю чергою, «Тренінг самопізнання, форму-
вання життєвої позиції та світоглядної саморегу-
ляції» дає змогу розширити і поглибити уявлення 
курсантів про важливість самопізнання, розуміння 
призначення свого життя. Необхідно ознайомити 
курсантів із проблематикою взаємозв’язку емо-
ційної компетентності, позитивного мислення та 
самоефективністю, особливостями оптимістич-
ного способу життя, прийомами створення та під-
тримання позитивного налаштування. Виконуючи 
тренінгові вправи, взаємодіючи з іншими людьми, 
курсанти вчитимуться здійснювати емоційну 
саморегуляцію, корегувати інтенсивність емоцій, 
відпрацьовувати техніки відновлення емоційної 
рівноваги, вибирати аутентичні й адекватні ситуа-
ціям способи емоційного самовираження. Велике 
значення має формування в курсантів гнучкості 
у сприйнятті дійсності, готовності до емоційно 
розумної поведінки в напружених професійних і 
життєвих ситуаціях. 

Під час тренінгів курсанти мають змогу навчи-
тись відчувати та розуміти інших людей, аналі-
зувати себе та інших учасників, усвідомити, як 
поводяться в міжособистісній взаємодії, засвоїти 
необхідні моделі поведінки, покращити навички 
взаємодії, комунікації та співробітництва. Тренінги 
дадуть змогу ефективно розвивати навички управ-
ління власними емоційними станами, самопізнан-
ням і самосприйняттям, особистісним зростан-
ням. Значними є переваги тренінгу, за І. Матійків 
[2, с. 3], для підвищення толерантності до невдач 
та невизначеності, насамперед, йдеться про кон-
структивне ставлення до помилок, досягнення 
курсантами осмисленої гнучкості в управлінні 
власними емоційними реакціями.

Задля формування здоров’язбережувальної 
компетентності офіцера кримінально-виконавчої 
служби доцільно задіяти потенціал дослідниць-
кої роботи. Важливість дослідницької діяльності 
зумовлена специфікою знань про здоровий спосіб 
життя та здоров’язбережувальну компетентність. 
Йдеться про необхідність постійного поповнення 
медичних, антропологічних, соціальних, психо-
логічних знань із проблем здоров’язбереження. 
З використанням дослідницького підходу новий 
матеріал про здоровий спосіб життя курсанти 
засвоюватимуть не через запам’ятовування, а 

через дослідження і вирішення складних проблем 
здоров’язбереження. Перевагою дослідницького 
підходу є також порівняно більша самостійність 
майбутніх фахівців.

Виконання дослідницьких робіт допоможе 
майбутнім офіцерам навчитися вирішувати 
складні проблеми професійної діяльності та 
здоров’язбереження. Виконуючи дослідницькі 
завдання, курсанти набуватимуть багатьох дослід-
ницьких (інтелектуальних) умінь, зокрема умінь 
аналізувати і виокремлювати головне, чітко визна-
чати проблему, порівнювати, конкретизувати, уза-
гальнювати і систематизовувати, доводити, кла-
сифікувати. Зокрема, з навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» курсанти мають дослі-
дити такі питання, як «Види біоритмів, їх класи-
фікація», «Екологічні аспекти здоров’я і хвороб 
людей», «Екологічний світогляд як чинник гар-
монізації біологічної взаємодії людини з довкіл-
лям», «Екологічний світогляд людини, його фор-
мування», «Військова й екологічна небезпеки як 
головні загрози сучасної цивілізації», «Глобальні 
проблеми сучасності та головні шляхи їх вирі-
шення» та ін.

З навчальної дисципліни «Пенітенціарна педа-
гогіка» для формування здоров’язбережувальної 
компетентності офіцерів кримінально-виконавчої 
служби варто передбачити дослідницькі завдання, 
що стосуватимуться історичних аспектів вживання 
психоактивних речовин, сучасного стану нар-
кології як прикладної науки, шляхів подолання 
поширення ВІЛ-інфекції, сучасних поглядів щодо 
формування патологічної залежності від психоак-
тивних речовин, профілактики алкогольної залеж-
ності, профілактики особливостей реабілітації 
осіб, що вживають психоактивні речовини, та ін. 
Курсанти також мають дослідити проблематику 
організації профілактичної роботи в системі кри-
мінально-виконавчої служби, мотиви вживання 
алкоголю та наркотиків, інформаційні підходи у 
превентивній освіті, інноваційні методи навчання 
здорового способу життя, особливості тренінгу 
як форми організації навчання з основ здоров’я, 
методику навчання профілактики стресів, про-
філактики емоційного вигорання офіцера кримі-
нально-виконавчої служби, формування навичок 
конструктивного розв’язання конфліктів серед 
засуджених та ін.

Висновки. Основними методичними реко-
мендаціями щодо формування в майбут-
ніх фахівців кримінально-виконавчої служби 
здоров’язбережувальної компетентності варто 
назвати такі: 1) використання компетентісного, 
системного, особистісно орієнтованого підходів; 
2) урахування вимог принципів науковості, усві-
домленого навчання, індивідуалізації, зв’язку 
теорії з практикою, професійної спрямованості 
навчання, безперервності й послідовності, а також 
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аксіологічного принципу та ін.; 3) організація про-
світницької роботи шляхом впровадження спеці-
ального факультативу «Здоров’язбережувальна 
компетентність офіцера кримінально-виконав-
чої служби»; 4) вирішення складних ситуацій, 
пов’язаних із збереженням здоров’я, за допомогою 
інноваційних методів; 5) ознайомлення майбутніх 
фахівців із технологіями позитивного мислення; 
6) використання методів дискусії та «мозкового 
штурму», ситуативних завдань для набуття май-
бутніми фахівцями досвіду здоров’язбереження та 
розвитку соціальної складової частини здоров’я;  
7) проведення тренінгів для формування в май-
бутніх фахівців кримінально-виконавчої служби 
навичок збереження психічного здоров’я; 8) розши-
рення знань майбутніх офіцерів кримінально-вико-

навчої служби про здоровий спосіб життя на основі  
задіяння потенціалу дослідницької роботи та ін.

Перспективами подальших наукових роз-
відок є визначення особливостей формування 
здоров’язбережувальної компетентності в офі-
церів кримінально-виконавчої служби в системі 
підвищення кваліфікації, підготовка майбутніх 
офіцерів кримінально-виконавчої служби до вико-
ристання оздоровчих технологій у закладах вико-
нання покарань тощо.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКОЛИ
SPECIFICATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO WORK 
IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SCHOOLS

Стаття присвячена одній із найбільш акту-
альних проблем сьогодення та розкриває 
нагальну потребу в підготовці у закладах 
вищої освіти педагогічного профілю висо-
копрофесійних майбутніх фахівців фізичної 
культури та спорту для роботи в інклю-
зивному освітньому середовищі школи. 
Досліджені теоретичні основи з проблеми 
підготовки фахівців-освітян до роботи в 
умовах інклюзії. Уточнено зміст базових 
понять «інклюзивне освітнє середовище», 
«підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури до роботи в інклюзивному серед-
овищі», «інклюзивна компетентність учи-
теля». Визначено зв’язок здатності вчи-
тися ефективніше, підвищувати соціальну 
та комунікативну компетентність у таких 
умовах. Розкрито позитивний вплив занять 
фізичним вихованням для дітей з особли-
вими потребами. Встановлено, що інклю-
зивне освітнє середовище максимально 
сприяє повному задоволенню потреб дітей у 
розвитку, відновленні, корекції та компенса-
ції порушених функцій, соціальній адаптації, 
засвоєнні соціального досвіду та інтегра-
ції в суспільство. Воно забезпечує для всіх 
суб’єктів освітнього процесу можливості 
ефективного саморозвитку, передбачає 
вирішення проблеми освіти дітей з обме-
женими можливостями шляхом адаптації 
освітнього простору до потреб кожної 
дитини. Проведено пошук ефективного 
методичного підходу для підготовки висо-
кокваліфікованих вчителів фізичної культури 
в умовах інклюзії. Обґрунтовано необхідність 
зміни ставлення до освітніх потреб індивіда. 
Результати нашого дослідження демон-
струють переваги використання інклю-
зивної освіти порівняно із загальноприйня-
тою системою. Доведено, що інноваційні 
технології  в  навчанні  майбутніх  учите-
лів  фізичного виховання спрямовані на під-
вищення ефективності освітньої системи 
та її виходу на якісно новий рівень функціону-
вання. Показано їх ґрунтування на розумінні 
сутності психолого-педагогічної підготовки 
у ЗВО як системи, процесу, діяльності під-
готовці соціально активних, компетентних 
учителів фізичного виховання з розвине-
ною педагогічною майстерністю, здатних 
творчо діяти відповідно до освітніх завдань 
у загальноосвітніх школах та інших закла-
дах. Виявлені переваги використання запро-
понованого комплексу педагогічних умов, 
що забезпечують повноцінну професійну 
самореалізацію майбутніх учителів фізичної 
культури в інклюзивному освітньому серед-
овищі школи. 
Ключові слова: інклюзія, інклюзивне освітнє 
середовище, підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури, інклюзивна компетент-
ність учителя.

The article is devoted to one of the most pressing 
problems of the present and reveals the urgent 
need for training in higher education institutions 
of the pedagogical profile of highly qualified future 
specialists of physical culture and sports for work 
in the inclusive educational environment of the 
school. The theoretical bases on the problem of 
training specialists-educators for work in the condi-
tions of inclusion are researched. The content of 
the basic concepts “inclusive educational environ-
ment”, “preparation of future teachers of physical 
culture for work in the inclusive environment”, 
“inclusive competence of the teacher” is speci-
fied. The connection of the ability to learn more 
effectively, to increase social and communicative 
competence in such conditions is determined. 
The positive effect of physical education classes 
on children with special needs is revealed. It is 
established that the inclusive educational environ-
ment maximally promotes the full satisfaction of 
children's needs for the development, restora-
tion, correction and compensation of disturbed 
functions, social adaptation, assimilation of social 
experience and integration into society. It provides 
for all subjects of the educational process the pos-
sibility of effective self-development, envisages 
solving the problem of education of children with 
disabilities through the adaptation of educational 
space to the needs of each child. The search for 
an effective methodical approach for the training of 
highly skilled physical culture teachers in the con-
ditions of inclusion. The necessity of changing the 
attitude to the educational needs of the individual 
is substantiated. The results of our study demon-
strate the benefits of using inclusive education 
compared to the generally accepted system. It is 
proved that innovative technologies in the training 
of future teachers of physical education are aimed 
at increasing the efficiency of the educational sys-
tem and its output to a qualitatively new level of 
functioning. Their grounding on the understanding 
of the essence of psychological and pedagogical 
preparation in the institution of higher education 
as a system, process, activity of training socially 
active, competent teachers of physical education 
with advanced pedagogical skill, able to creatively 
act in accordance with educational tasks in sec-
ondary schools and other institutions is shown. 
The advantages of using the proposed set of 
pedagogical conditions that provide a complete 
professional self-realization of future teachers of 
physical culture in the inclusive educational envi-
ronment of the school are revealed.
Key words: inclination, inclusive educational 
environment, preparation of future teachers of 
physical culture, inclusive competence of the 
teacher.
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В наш час очевидно, що ступінь успіху інклю-
зивної освіти залежить від «універсальності» вчи-
теля. Відповідно, особливої актуальності набули 
проблеми ефективної підготовки вчителів до 
роботи з інклюзивними класами. Вчені, викладачі 

університетів, фахівці з підготовки вчителів вияв-
ляють постійний інтерес до проблеми навчання 
дітей із різними можливостями. Доводиться кон-
статувати той факт, що погляди й уявлення дея-
ких фахівців про інклюзії в освіті страждають від 
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певного браку інформованості. Значна частина 
проблеми розуміння поняття «інклюзія» полягає в 
ньому самому. Це природний процес, який не може 
існувати в середовищі, де деякі діти повністю або 
частково відокремлені в навчанні від своїх одно-
літків. Відомо, що фахівці, які вважали раніше 
подібні форми навчання інклюзивними, пізніше 
приходили до розуміння хибності таких визначень. 
Суть інклюзії в тому, що система навчання і вихо-
вання підлаштовується під дитину, а не дитина 
− під систему. Інклюзивна освіта – це визнання 
особливостей розвитку дитини та її здатності до 
навчання, яке ведеться у спосіб, який найбільш 
підходить кожній дитині.

В основі практики інклюзивного навчання 
лежить ідея прийняття індивідуальності кожного 
окремого учня а, отже, навчання має бути органі-
зоване таким чином, щоб задовольнити особливі 
потреби кожної дитини.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури 
до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів набула осо-
бливої актуальності у зв’язку з різким погіршен-
ням здоров’я школярів, необхідністю підвищення 
оздоровчої функції фізичної культури, вихованням 
відповідального ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я довколишніх як до вищої індивідуальної 
і суспільної цінності; активізацією фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи в усіх ланках 
системи освіти. Пошук нових, більш ефективних, 
диверсифікованих, відкритих і мобільних систем 
навчання зумовив формування нової освітньої 
парадигми, сутність якої визначають гуманістич-
ність і спрямованість на задоволення потреб кож-
ної особистості (за Н. Степанченко). Пріоритетом 
вищої освіти є орієнтація на інтереси особистості, 
адекватні сучасним тенденціям суспільного розви-
тку. З огляду на це педагогічна наука нині харак-
теризується пошуком інновацій, спрямованих на 
формування і розвиток гармонійної, творчої, віль-
ної особистості, здатної до соціалізації та саморе-
алізації в глобалізованому суспільстві [1; 9]. 

Проблематика підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до роботи в інклюзивному освіт-
ньому середовищі актуалізується зверненням до 
нормативно-правової бази нашої країни, зокрема 
у державних документах («Про затвердження 
порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ» 
(2008), «Про затвердження плану заходів щодо 
запровадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 
на період до 2012 року» (2009), «Про затвердження 
Концепції розвитку інклюзивного навчання» 
(2010), «Про заходи щодо розв’язання актуальних 
проблем осіб з обмеженими фізичними можли-
востями» (2011)) зазначено, що розробка системи 
інклюзивного навчання є інноваційним вектором 

модернізації системи освіти, а підготовка майбут-
ніх учителів до використання спеціальних методів 
спільного навчання і виховання дітей із загальним 
розвитком і дітей з особливими освітніми потре-
бами є першочерговим завданням системи педа-
гогічних закладів вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Загальні засади феноменології «інклюзії» пред-
ставлено в наукових джерелах дослідженнями 
А. Колупаєвої, Ю. Найди, Н. Софій та інших 
учених. Концептуальні засади підготовки май-
бутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
висвітлено в наукових розробках Н. Башавець, 
Б. Долинського, О. Дубогай, Л. Сущенко, Б. Шияна 
та ін. У сучасних вітчизняних науково-педагогічних 
дослідженнях феномен «інклюзія» досліджується, 
насамперед, у контексті підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. Підготовку майбутніх 
педагогів початкової ланки шкільного навчання 
досліджували М. Бевзюк, О. Плужник, З. Шевців, 
В. Шишенко та інші вчені. 

На думку М. Бевзюк, найбільш важливим 
положенням професійної підготовки педагога до 
роботи з дітьми, що мають особливі потреби, є 
формування функціоналу професійної діяльності, 
оскільки саме функціонал визначає перехід від 
репродуктивного навчання до саморозвиваючого, 
тобто до усвідомленої практичної діяльності. Під 
терміном «функціонал» авторка розуміє сукупність 
сформованих у процесі навчання у ЗВО спеціаль-
них умінь, навичок, особистісних якостей і здатність 
використовувати їх у практичній діяльності з дітьми 
з особливими потребами в розвитку [2]. Як бачимо, 
науковець акцентує на спеціальній практичній 
підготовці майбутніх учителів до роботи в умовах 
інклюзії, що забезпечується сформованістю в них 
свідомого позитивного ставлення до самореаліза-
ції в конкретному сегменті професійної діяльності – 
роботи в інклюзивному освітньому середовищі. 

Дослідниця О. Плужник наголошує, що в біль-
шості вчителів відсутня психолого-педагогічна 
підготовка, яка виявляється в незнанні методик 
інклюзивного навчання і необізнаності про потреби 
і проблеми дітей-інвалідів, відсутня мотивація до 
роботи з цією категорією дітей. Здебільшого учи-
тель не готовий працювати з такою дитиною, не 
здатний усвідомити, що й у такої дитини є сильні 
сторони, акцентуючи на яких, можна розробити 
індивідуальну програму оптимального розвитку 
й у співпраці з фахівцями, забезпечити її повно-
цінну соціальну активність. Невідповідність форм 
і методів педагогічного впливу на таких дітей може 
створити передумови для формування в них нега-
тивного ставлення до навчання та суспільства 
загалом [8]. Погоджуємось з авторкою та під-
креслюємо значущість впливу соціального серед-
овища на підготовку майбутніх учителів фізичної 
культури також.
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Дещо з іншого ракурсу розглядає проблему підго-
товки майбутніх учителів до роботи в умовах інклю-
зії В. Шишенко. Дослідниця наголошує на необ-
хідності формування спеціальної компетентності 
вчителя – інклюзивної компетентності та зазначає, 
що процес формування інклюзивної компетентності 
майбутніх учителів можна побудувати відповідно до 
логіки формування ключових змістовних і операцій-
них компетентностей. Із метою забезпечення біль-
шої результативності, продовжує авторка, варто 
поділити процес на три взаємопов’язаних етапи: 
1) інформаційно-орієнтовний етап – формування 
мотиваційної й когнітивної ключових компетент-
ностей; 2) квазіпрофесійний етап – формування 
рефлексивної й операційної ключових компетент-
ностей; 3) діяльнісний етап – розвиток і застосу-
вання сформованих ключових компетентностей у 
практичній та дослідницькій діяльності студентів 
[12]. Нам імпонує думка авторки щодо необхідності 
формування в сучасного вчителя інклюзивної ком-
петентності, проте вважаємо за доцільне враху-
вати також здоров’язбережувальну компетентність 
учителя як невід’ємний елемент професіоналізму 
сучасного фахівця галузі освіти.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Базою для розуміння нами мето-
дологічних та методичних параметрів підготовки 
майбутніх учителів до роботи в інклюзивному 
освітньому середовищі є наукова позиція З. Шев-
ців, яка дослідила систему підготовки майбутніх 
фахівців-освітян до роботи в умовах інклюзії в тео-
ретичній та практико-орієнтованій проекціях. Уза-
гальнено наукові розвідки вченої можна предста-
вити такими констатаціями: у сучасному закладі 
вищої освіти слід сконструювати спеціальне соці-
окультурне середовище, що забезпечить перехід 
від теоретичного навчання до діяльнісного [11]. 
Крім того, авторка запропонувала інноватизацію 
педагогічного середовища шляхом впровадження 
спеціально розробленого навчально-методичного 
забезпечення підготовки студентів [11]. Водночас, 
на думку З. Шевців, варто забезпечити мотивацію 
майбутніх учителів до професійній діяльності в 
умовах інклюзивного середовища [11]. Поділяючи 
позицію вченої, зазначаємо, що певні положення її 
концепції потребують корекції та доопрацювання 
в контексті підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до роботи в інклюзивному освітньому 
середовищі.

Мета статті − схарактеризувати специфіку про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до роботи в інклюзивному середовищі 
загальноосвітнього закладу. 

Завдання дослідження: 
–  здійснити аналіз наукових джерел у контек-

сті визначення феноменологічних ознак підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до роботи в 
інклюзивному освітньому середовищі; 

–  уточнити поняття «інклюзивне освітнє 
середовище», «підготовка майбутніх учителів до 
роботи в інклюзивному освітньому середовищі», 
«інклюзивна компетентність учителя».

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
переосмислення мети та підходів у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до фізкультурно-оздоровчої, спортивно-
масової та індивідуально-спрямованої роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах пов’язана 
із переходом від догматичного навчання до спри-
яння саморозвитку творчої особистості, яка 
розуміє основи здоров’язбережувальної освіти, 
має спрямованість на зміцнення особистісного 
здоров’я, відповідальне ставлення до нього, знає 
оптимальні шляхи, засоби та методи формування 
і зміцнення здоров’я школярів [6].

У дослідженнях В. Дручика запропоно-
вано напрями удосконалення професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури, 
які, на нашу думку, опосередковано вказують 
на необхідність звернення дослідницької уваги 
на феномен персоніфікації та індивідуалізації в 
роботі з учнями. Такими напрямами, на думку 
В. Дручика, є: трансформація змісту підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури у вищих 
навчальних закладах, перехід від традиційної до 
інноваційної підготовки; педагогічна діагностика з 
використанням комп’ютерних технологій із метою 
визначення рівнів сформованості готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до впро-
вадження здоров’язбережувальних технологій у 
школі; набуття студентами досвіду щодо впрова-
дження здоров’язбережувальних технологій у про-
цесі практичної діяльності з учнями [4].

Суголосну думку висловила Н. Степанченко, 
наукові розвідки якої розкривають сучасні тенден-
ції підготовки майбутніх учителів фізичної куль-
тури. Вдосконалення (модернізація) системи про-
фесійної освіти в закладі вищої освіти, на думку 
авторки, полягає у створенні розвивальної педа-
гогічної системи, що базується на активному вико-
ристанні інновацій та інноваційних технологій в 
освітньому середовищі та дає змогу досягти необ-
хідної якості підготовки учителів фізичного вихо-
вання. Інноваційні технології в навчанні майбутніх 
учителів фізичного виховання, наголошує дослід-
ниця, спрямовані на підвищення ефективності 
освітньої системи та її виходу на якісно новий 
рівень функціонування і мають ґрунтуватися на 
розумінні сутності психолого-педагогічної підго-
товки у ЗВО як системи, процесу, діяльності та 
результату – підготовки соціально активних, ком-
петентних учителів фізичного виховання з розви-
неною педагогічною майстерністю, здатних творчо 
діяти відповідно до освітніх завдань у загально-
освітніх школах та інших закладах [9]. Як бачимо, 
дослідниця акцентує на необхідності створення 
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«розвивальної педагогічної системи», параметри 
якої корелюють зі змістовими ознаками інклюзив-
ного освітнього середовища. 

Однозначне тлумачення дефініції «інклюзивне 
освітнє середовище» знаходимо в тексті Закону 
України «Про освіту»: це «сукупність умов, спосо-
бів і засобів їх реалізації для спільного навчання, 
виховання та розвитку здобувачів освіти з ураху-
ванням їхніх потреб та можливостей» [5].

В контексті нашого дослідження уточнюємо 
поняття «інклюзивне освітнє середовище» таким 
чином: сукупність матеріальних, духовних і соці-
альних умов існування й діяльності учнів, які, 
незалежно від своїх освітніх потреб, здатні вчи-
тися ефективніше, підвищувати свою соціальну 
та комунікативну компетентність; це середовище, 
що сприяє максимально повному задоволенню 
потреб дітей у розвитку, відновленні, корекції та 
компенсації порушених функцій, соціальній адап-
тації, засвоєнні соціального досвіду та інтеграції 
в суспільство; забезпечує для всіх суб’єктів освіт-
нього процесу можливості ефективного самороз-
витку, передбачає вирішення проблеми освіти 
дітей з обмеженими можливостями шляхом адап-
тації освітнього простору до потреб кожної дитини.

Саме тому педагоги прагнуть до створення 
єдиного освітнього простору, пристосованого 
до різних потреб усіх дітей, як звичайних, так і з 
відхиленнями у здоров’ї, з урахуванням специ-
фіки адаптації кожного з них до наявних умов. 
Наявність знань про особливості розвитку обох 
категорій дітей дає змогу вести їх різними освіт-
німи маршрутами, але водночас навчати й орга-
нізовувати творчий процес в єдиному освітньому 
середовищі. Компетентність в області інклюзивної 
освіти передбачає наявність у педагога здатності 
здійснювати професійні функції, враховуючи різні 
освітні потреби учнів/студентів, створюючи умови 
для їхнього розвитку і саморозвитку [1; 7].

Дослідниця Г. Бєлєнька влучно визначила 
поняття «інклюзивна компетентність» у ракурсі 
підготовки сучасного вчителя-вихователя. На 
думку вченої, інклюзивна компетентність май-
бутніх вихователів – це інтегративне особистісне 
утворення, яке зумовлює здатність здійсню-
вати професійно-педагогічні функції в процесі 
інклюзивного навчання, враховуючи різні освітні 
потреби дітей і забезпечує включення дитини з 
особливими освітніми проблемами в середовище 
загальноосвітнього закладу та створення умов 
для її розвитку і саморозвитку [3]. 

На нашу думку, професійна діяльність учителя 
фізичної культури в інклюзивному освітньому 
середовищі школи пов’язана із своєрідністю 
корекційно оздоровчої роботи з учнями. 

У цьому контексті ми погоджуємось із думкою 
С. Токаревої, яка визначила, що підготовка майбут-
ніх учителів фізичної культури до корекційно-оздо-

ровчої роботи з учнями − це процес, спрямований 
на формування в майбутніх учителів обізнаності 
із сутністю і завданнями корекційно-оздоровчої 
роботи в загальноосвітній школі, принципами її 
побудови та умовами реалізації з учнями в різ-
них формах роботи; сформованість діагностичних 
умінь задля визначення учнів, які потребують такої 
роботи, розробку і впровадження методик корек-
ційно-оздоровчого впливу у процесі фізичного 
виховання учнів [10].

Спираючись на вищезазначене, можна ствер-
джувати, що підготовка майбутніх учителів фізич-
ної культури до роботи в інклюзивному освітньому 
середовищі потребує, передусім, формування в 
них готовності до роботи в індивідуалізованій сис-
темі, яка трансформує фізичні параметри освіт-
нього середовища, змінює комплекс потенційних 
можливостей учнів навчатись за індивідуаль-
ним навчальним планом, а головне – забезпечує 
надання повноцінної медично-лікувальної, пси-
холого-педагогічної та соціальної підтримки всіх 
суб’єктів освітнього процесу.

Висновки. Підготовку майбутніх учителів 
фізичної культури до роботи в інклюзивному освіт-
ньому середовищі визначаємо як цілеспрямова-
ний процес спеціально організованого професій-
ного навчання студентів у вищому педагогічному 
закладі освіти, котрий вимагає спеціальної інте-
грації нормативних дисциплін (цикл психолого-
педагогічних дисциплін та дисциплін фахового 
спрямування), увиразнення персоніфікованого 
контексту практичної підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури, уяскравлення в їхньому 
особистісно-професійному профілі культури 
здоров’язбереження як світоглядної орієнтації.

Своєрідність підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до роботи в інклюзивному освіт-
ньому середовищі зумовлена структурно-компо-
нентним наповненням цього складного особис-
тісно-професійного конструкту. 

На нашу думку, своєрідність готовності майбут-
ніх учителів фізичної культури до роботи з учнями 
в умовах інклюзії відображають: проекційний 
компонент (показники готовності: обізнаність сту-
дентів із видами індивідуальної роботи з учнями; 
обізнаність студентів із видами інклюзії), функцій-
ний компонент (показники готовності: спеціальні 
вміння (уміння здійснювати моніторинг фізичного, 
психічного та емоційного стану дитини), прогнос-
тичні вміння), професійний компонент (показники 
готовності: педагогічна емпатія, педагогічна толе-
рантність, педагогічна рефлексія).

Педагогічними умовами підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до роботи в інклюзив-
ному освітньому середовищі виступають відобра-
ження у змісті нормативних дисциплін підготовки у 
ЗВО феноменологічних ознак інклюзії в освіті, залу-
чення студентів до розробки варіативних моделей 
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індивідуальної роботи з учнями в інклюзивному 
освітньому середовищі, концентрація дослідниць-
кої уваги студентів на здоров’язбережувальному 
сегменті індивідуальної роботи з учнями.
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Новий вид наукових послуг

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є 
надзвичайно актуальними у наш час. Враховуючи великі 
масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, 
жоден вчений не може бути впевненим, що його автор-
ське право захищене. Крім того, поширеною є ситуація, 
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 
однаковими джерелами інформації, а в результаті безко-
штовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсот-

кові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки 
за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями 
не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, слов-
ників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за про-
філем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми 
пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту 
за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Пере-
ваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; порів-

няльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших 
авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дис-

ертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття  

(обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

 



НОТАТКИ



Наукове видання

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Науковий журнал 

Випуск 13

Том 1

Коректура • Н. Ігнатова

Комп’ютерна верстка • Н. Кузнєцова

Формат 60х84/8. Гарнітура Arimo.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 25,32. Ум.-друк. арк. 25,58.  

Підписано до друку 03.06.2019. Наклад 100 прим.

ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Адреса: вул. Сегедська 18, каб. 422, м. Одеса, Україна, 65009

E-mail: info@iei.od.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 5218 від 22.09.2016 р.


