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У статті на основі вивчення процесу реалізації культурологічного підходу в теорії та
історичній практиці вітчизняної шкільної
літературної освіти розглянуто динаміку
педагогічних явищ, характерних для певних
суспільно-політичних і соціально-культурних умов, розкрито особливості навчання
літератури на культурологічних засадах у
30–40-х рр. ХХ століття, окреслено можливості актуалізації продуктивних надбань
для розвитку сучасної теорії й практики
навчання літератури в шкільній освіті
України. Акцентовано на недостатньому
конструктивно-критичному осмисленні проблеми реалізації культурологічного підходу
в теорії та практиці шкільної літературної освіти України. Зазначено, що в умовах
політизації системи радянської освіти її
реформування на засадах створення якісно
нової моделі радянської школи відбувалося
укорінення ідеологічного догматизму, утилітаризму і примітивізму в постановці
й розв’язанні теоретичних і практичних
завдань, спостерігалася переобтяженість
творами невисокого художнього рівня, літературні твори сприймалися виключно як
своєрідна ілюстрація до окремих історичних фактів і соціологізаторських положень,
аналіз та оцінювання художніх творів на
уроках літератури здійснювалися виключно
під кутом однозначної радянської ідеології,
самостійна читацька інтерпретація сприймалася як вільнодумство. На основі аналізу
низки постанов для школи, якими визначалися можливості більш широкого застосування наочності на уроках літератури,
програм з української та російської літератури, посібників проаналізовано методичні
настанови, які регламентували процес використання на уроках у старших класах творів суміжних видів мистецтв. Висвітлено
досвід культурно-просвітницької роботи
радянського педагога А. Топорова, здійснюваної серед селян на засадах культурологічної інтерпретації художнього твору. Проаналізовано науково-методичний доробок В.
Голубкова, П. Волинського, А. Снєжкової, у
якому представлено засадничі ідеї реалізації
культурологічного підходу на уроках літератури.
Ключові слова: радянська школа, уроки
літератури (української та російської), культурологічний підхід до навчання літератури,

Постановка проблеми в загальному вигляді.
В основу побудови змісту сучасної шкільної літературної освіти покладено найголовніші принципи
державної політики України в галузі освіти: фундаментальність, науковість і системність знань,

принцип наочності, культурологічна інтерпретація художнього твору.
On the basis of studying the process of realization a culturological approach in the theory and
historical practice of national school literary
education the article deals with the development of pedagogical phenomena, which characterize certain socio-political and socio-cultural
conditions, the features of literature teaching
on culturological principles basis in the 30–40th
of the XX century, the possibilities of productive
achievements actualization for the development
of modern theory and practice of teaching literature in school education in Ukraine. The emphasis is made on the limited constructive and critical
understanding of the problem of realization the
culturological approach in the theory and practice
of school literary education in Ukraine. It is noted
that the ideological dogmatism, utilitarianism and
primitivism in the formulation and solution of theoretical and practical problems were let into the
Soviet school's new model in the conditions of
politicization and reformation the Soviet education system. It is also emphasized that programs
in literary courses were overloaded with artworks
of a low artistic level, and literary works were
perceived just as a kind of illustration of separate
historical facts and sociological provisions, and
the analysis and evaluation of fiction at the Literature lessons were carried out in the context of
unambiguous Soviet ideology only, and an individual reader's interpretation was perceived as
free-thinking. On the analysis basis of a number
of resolutions for the school, which determined
the possibility of wider using the visual materials
at the Literature lessons, programs on Ukrainian
and Russian literature, textbooks it was analyzed
the methodical states, which regulated the using
of works of interconnected arts in the senior high
school classes. It is described the experience of
the cultural and educational work of the Soviet
educator A. Toporov, carried out among peasants on the basis of culturological interpretation
of the artwork. The scientific and methodical heritage of V. Holubkov, P. Volyns'kyi, A. Snezhkova,
which is represented the basic ideas of implementation of the culturological approach at the
Literature lessons is analyzed.
Key words: Soviet school, Literature lessons
(Ukrainian and Russian), culturological approach
to the literature studying, visuality principle, culturological interpretation of the artwork.

урахування культурологічного й національного
аспектів, а також найкращі надбання вітчизняної
та зарубіжної методик викладання літератури.
В умовах Нової української школи актуальності
набуває питання вивчення літературних творів в

9

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
аспекті загального культурного руху на певному
історичному етапі, у зв’язках із живописом, музикою, кіно й іншими видами мистецтва; розгляд
літературних творів у контексті вітчизняної і світової культури, історії, мистецтва, філософської
думки, у взаємозв’язках з іншими текстами. У культурологічній гуманітарній моделі шкільної освіти
актуальними будуть наукові дослідження, в яких
синтезовано досягнення шкільної літературної
освіти на культурологічних засадах та окреслено
можливості актуалізації продуктивних надбань
для розвитку сучасної теорії й практики навчання
літератури. Отже, перспективність і відносно недостатнє конструктивно-критичне осмислення реалізації культурологічного підходу в теорії та практиці
шкільної літературної освіти України підтверджують важливість дослідження цієї проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Важливим контекстом для висвітлення проблеми
дослідження стали наукові розвідки сучасних учених-педагогів, які розглядають актуальні питання
освіти, її історії та сучасності: історію освіти, педагогічної думки, громадсько-просвітницького руху в
Україні (Л. Березівська, Н. Гупан, Н. Дічек, М. Євтух,
Н. Коляда, О. Петренко, О. Радул, О. Сухомлинська, В. Федяєва й інші); педагогічну спадщину
відомих словесників (І. Албул, М. Богуславський,
О. Головинська, Н. Демченко, Т. Донська, С. Єлпатьєвський, В. Ісаченко, А. Кришко, І. Мандельштам, Г. Меркін, Л. Новаківська, М. Халанський,
Н. Цвєткова й інші).
Проблемі культурологічного підходу в освіті
присвячені праці І. Балхарової, Є. Бондаревської, М. Бастуна, В. Гури, І. Зязюна, А. Погодіної,
Є. Фортунатової, І. Колмолгорової, О. Рудницької, В. Сластьоніна, Г. Тарасенко, О. Тюрдьо та
інших учених. Аспекти реалізації культурологічного підходу в умовах шкільного літературного
навчання відображено в методичних працях учених (Т. Бугайко, А. Вітченко, Н. Волошина, В. Гладишев, С. Жила, О. Ісаєва, Ж. Клименко, О. Куцевол, В. Маранцман, Л. Мірошниченко, Є. Пасічник,
В. Пустохіна, З. Рез, С. Сафарян, Г. Токмань,
В. Шуляр, Т. Яценко й інші).
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що проблема культурологічного
підходу до навчання літератури (російської та
української) у закладах загальної середньої освіти
УРСР у 30–40-х рр. ХХ століття не була об’єктом
системного дослідження й рефлексії досвіду
вітчизняної літературної освіти. У роботах сучасних учених недостатньо висвітлено конструктивнокритичне осмислення реалізації культурологічного
підходу в теорії та практиці шкільної літературної
освіти.
Мета статті – на основі вивчення процесу реалізації культурологічного підходу в теорії й істо-
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ричної практики вітчизняної шкільної літературної
освіти розглянути динаміку педагогічних явищ,
характерних для певних суспільно-політичних і
соціально-культурних умов, розкрити особливості
навчання літератури на культурологічних засадах
у 30-х–40-х рр. ХХ століття, окреслити можливості
актуалізації продуктивних надбань для розвитку
сучасної теорії й практики навчання літератури в
шкільній освіті України.
Виклад основного матеріалу. Аналіз історико-педагогічної, навчально-методичної літератури 1930–1940-х рр. ХХ століття дає підставу
стверджувати, що в зазначений період відбувалося укорінення ідеологічного догматизму, знеособлення, утилітаризму і примітивізму в постановці
й розв’язанні як теоретичних, так і практичних
завдань, які ставила перед собою радянська
школа. На початку 1930 р. відбулося реформування освіти на засадах формування якісно нової
моделі радянської школи, на противагу буржуазній. Під контролем комуністичної партії передусім перебував процес створення й використання
шкільних підручників. Так, у постанові ЦК ВКП
(б) «Про підручники для початкової та середньої
школи» вказувалося на необхідність створення
підручників, що забезпечували б учнів систематичними предметними знаннями, впливали б на їх
якість і сприяли розширенню світогляду [4, с. 111].
В умовах політизації системи радянської освіти
актуалізувалася проблема створення підручників із літератури, проте в навчально-методичній
літературі зазначеного періоду спостерігалася
переобтяженість творами невисокого художнього
рівня, розгляд художніх творів як ілюстрацій до
окремих історичних фактів і соціологізаторських
положень тощо.
На початку 1930-х рр. ЦК ВК (б) видає низку
постанов для школи, якими визначалися можливості більш широкого застосування наочності на
уроках літератури. У програмах із російської літератури були окреслені методичні настанови щодо
можливостей використання на уроках у старших
класах творів суміжних видів мистецтв з метою розвитку мовлення учнів. Проте навчальні посібники
та хрестоматії з літератури розглянутого періоду
недостатньо або взагалі не ілюстровані. В окремі
хрестоматії все ж уміщено ілюстрації відомих на
той час художників. Наприклад, хрестоматія з літератури для 7 класу (автор – Л. Троїцький) ілюструвалася творами А. Агіна, П. Соколова, П. Боклевського, Д. Кардовського, Л. Пастернака та інших,
а також подані запитання й завдання, спрямовані
на активізацію самостійної роботи учнів, а саме:
зіставлення ілюстрацій двох художників на предмет оцінювання майстерного відтворення художниками образу героя художнього твору, написання
учнями власного твору на запропоновану тему
тощо. Подібні завдання вміщувались і в підручни-



ках для старшої школи. Так, у «Літературі ХХ століття» для 10 класу подано репродукції портретів
письменників, виконані радянськими художниками, ілюстрації до художніх творів (наприклад,
художника Ю. Анненкова до поеми «Дванадцять»
О. Блока), малюнки письменників, три репродукції
картин і фото скульптурних зображень.
У 30–40-х рр. ХХ ст. почали видаватися посібники у вигляді альбомів і настінних плакатів, які
надавали вчителю суттєву допомогу в процесі підготовки та проведення уроків літератури. Серед
пропонованих посібників можна назвати такі
альбоми: «Пушкін у портретах та ілюстраціях»
(1937), «М.О. Некрасов у портретах та ілюстраціях», «Лермонтов в образотворчому мистецтві»
А. Пахомова (1940), «М.В. Гоголь. Альбом ілюстрацій», «Л. М. Толстой. Посібник з літератури
для середньої школи» Т. Юркевича (1944) тощо.
Пріоритетною на уроках літератури залишалася ідеологічна оцінка художнього твору, яка
не підлягала ніяким сумнівам, проте самостійна
читацька інтерпретація сприймалася як вільнодумство. Художні твори на уроках літератури розглядалися виключно під кутом однозначної радянської ідеології. Замість того щоб учитися розуміти
й самостійно інтерпретувати художні явища, учні
змушені були заучувати заздалегідь сформульоване радянською пропагандою «офіційне» тлумачення художнього твору. За цих умов наука про
літературу не могла повноцінно реалізувати свій
естетичний та інтелектуальний потенціал, її функцію в навчальному процесі було зведено до ілюстративної прокламації панівної ідеології.
Досвід культурологічної інтерпретації художнього твору втілив у 20-х рр. ХХ ст. радянський
педагог-практик А. Топоров, який проводив шкільну
й позашкільну просвітницьку роботу на селі. Культурно-просвітницька робота педагога полягла в
організації читання та обговорення художніх творів із селянами. Результатом такої роботи стало
видання в 1930 р. книги «Селяни про письменників» [3]. А. Топоров переконливо стверджував, що
однією з найкращих форм роботи з художньою
книгою є «громкая публичная читка её с попутным
и последующим критическим разбором» [3, с. 247].
Педагог апелював до інтерпретації художніх творів
через призму власного сприйняття, акцентував на
важливості вільних висловлювань власних думок,
відвертості й безпосередності в оцінних судженнях
[3]. Варто наголосити, що пропонований педагогом
підхід є актуальним у сучасній методиці навчання
літератури, оскільки спрямований на формування
в школярів інтерпретаційної компетентності.
Перед читанням художнього твору А. Топоров
пояснював аудиторії незрозумілі слова, що використовуються в тексті, коротко ознайомлював
слухачів із подіями та фактами, які лягли в основу
описаних у творі подій, тощо. Після прослухову-
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вання художнього твору присутні висловлювалися
з приводу прослуханого, надавали власну оцінку
сприйнятому. Щирі та відверті розмови завершувалися відповідями на запитання, які ставив педагог перед аудиторією слухачів, ознайомленням
із біографією письменника і ставленням до його
творчості літературних критиків. Такий підхід ми
розцінюємо як бажання педагога сформувати в
читачів уміння висловлювати власне ставлення до
художнього твору, інтерпретувати мистецький твір,
давати йому критичну оцінку.
Цінними, на нашу думку, у методичних пошуках
А. Топорова є те, що педагог розглядав художню
літературу як мистецтво слова, вважав її могутнім засобом впливу на формування особистості.
Педагог стверджував: «Великое в художественной
литературе потому и великое, что оно действует
на большинство людей. Действует незримо, как
вешняя вода под пластом снега. Люди ощущают
больше, чем могут выразить. Этот положение особенно верно в отношении крестьян. Художественное творение воздействует, прежде всего, на воображение и эмоции человека. Через возбуждение
их оно преобразует и ум» [3, с. 249].
Загалом проблемі культурологічної інтерпретації художньої літератури в довоєнній радянській
школі не приділялося належної уваги. Досвід
А. Топорова став чи не єдиним винятком у цьому
напрямі, за який методистові довелося поплатитися двадцятирічним замовчуванням і репресіями.
Відповідно до постанов ЦК ВКП (б) 1931–
1932 рр., питання про використання наочності
на уроках літератури актуально порушувалося
в методичних працях учених. Так, В. Голубков
у «Методиці літератури» (1940) актуалізує проблему порівняльного аналізу літератури й живопису під час вивчення мистецьких напрямів в
історичному аспекті («Класицизм ХVІІІ ст. в літературі та живописі», «Соціалістичний реалізм в
літературі та живописі» тощо). Методист указував
на важливість зіставлення творчості письменників
і художників на уроках літератури, акцентував на
усвідомленні учнями довершеності мистецьких
творів, розумінні ними засобів творення образів у
різних видах мистецтв.
Наріжним питанням у методичних пошуках
П. Волинського й А. Снєжкової щодо організації
літературного читання в основній школі (5–7 класи)
(1940) [2] було установлення рівноваги між емоційно-логічним аспектом літературного аналізу та
аналітико-синтетичною діяльністю учнів-читачів.
Погляди учених сконцентровані на важливості
ознайомлення учнів на уроках літератури з фактами біографії письменника в широкому культурологічному контексті. П. Волинський та А. Снєжкова
підкреслювали, що «вивчення біографії письменника тільки тоді буде правильно методологічно
побудовано, коли її подавати на фоні конкретних
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історичних фактів, що … показують розвиток культури і літератури, коли в ній розкрито світогляд
даного письменника і визначено його місце в суспільному житті епохи…» [2, с. 59]. З метою кращого запам’ятовування учнями основних фактів
біографії митця учені-педагоги радили використовувати різні види наочності, а саме: фрагменти
з автобіографічних творів письменника, його листів, щоденників, уривків із художніх творів про
самого митця, вислови та спогади відомих особистостей про нього, а також різноманітний ілюстративний матеріал (портрети письменника, його
друзів, фото з картин про епоху, у яку довелося
жити письменнику, тощо). У навчально-методичному посібнику «Методика літературного читання
в V–VII класах» методистами запропоновано план
розгляду біографії Т. Шевченка з використанням розлогих документальних та ілюстративних
матеріалів [2, с. 60–62]. Наприклад, під час ознайомлення з дитячим і юнацьким періодом життя
Кобзаря методисти радили використовувати низку
додаткових історико-літературних матеріалів, а
саме: автобіографічний лист поета до редактора
журналу «Народное чтение», уривки з повістей
«Княгиня» та «Художник», декілька віршів («Якби
ви знали, паничі», «Доля», «А.О. Козачковському»,
«Мені тринадцятий минало»), репродукції картин
(Т. Шевченко «Батькова хата в с. Кирилівці», І. Їжакевич «Кріпаки на панському полі», «Мені тринадцятий минало») тощо [2, с. 61–62].
П. Волинський та А. Снєжкова аргументували наукові основи аналізу цілісного образуперсонажа, визначили основні групи знань про
нього, зокрема про зовнішність персонажа, його
поведінку й місце цього образного компонента в
художній тканині тексту. Також учені акцентували
на вчинках героя, його висловлюваннях, взаєминах з іншими дійовими особами, апелювали до
вивчення образу-персонажу в єдності з іншими
видами мистецтв, зокрема живописом (наприклад, І. Їжакевич «Маланка в своїй хаті» тощо).
П. Волинський та А. Снєжкова вважали за необхідне ознайомлювати учнів із суміжними видами
мистецтв під час вивчення ліричних, епічних і драматичних творів, проте в науково-методичних працях учені лише фрагментарно окреслювали пропоновану методику. Наприклад, під час вивчення
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поезії Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі» пропонували використати світлину із зображенням хати
письменника; вірш «За сонцем хмаронька пливе»,
на думку методистів, суголосний із малюнком
Т. Шевченка «Кос-Арал»; вивчення «Заповіту»
має відбуватися під музику М. Лисенка на слова
Кобзаря та супроводжуватися переглядом фото
пам’ятників письменнику. Учені-методисти, виокремлюючи два види ілюстрацій (образотворчі й
музичні), переконували, що «ілюстрації-картини
використовуються на уроках, музичні ілюстрації
краще подавати в позаурочний час» [2, с. 145].
Висловлені П. Волинським та А. Снєжковою
положення узагальнюють методичні пошуки й
засвідчують значні досягнення української методичної теорії та шкільної практики навчання літератури у 30–40 рр. ХХ століття, а саме: поєднання
самостійного читання художнього твору та його
аналізу на уроці літератури; емоційне сприйняття
прочитаного й розкриття художніх засобів творення образу; взаємодія аналізу й синтезу під час
опрацювання виучуваного твору.
Висновки. Отже, здобутки методичної думки
30–40-х рр. ХХ століття, незважаючи на помітні
суперечності між вимогами заполітизованої системи радянської освіти й передовим педагогічним досвідом учених-методистів, стали основою
для подальших педагогічних пошуків української
методики літератури та плідними передумовами
розвитку літературної освіти другої половини ХХ –
початку ХХІ століття на засадах культурологічного
підходу. Перспективу подальшої роботи вбачаємо
в дослідженні ґенези культурологічного підходу в
методичній думці 40–60-х рр. ХХ століття.
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У статті дається аналіз розвитку шкільництва Закарпаття, яке у міжвоєнний період
входило до складу Чехословаччини під назвою
Підкарпатської Русі. Показано позитивну
роль органів управління краєм у питанні
збільшення кількості шкіл, відкритті нових
закладів освіти. Влада Чехословацької Республіки відкривала не тільки народні (початкові) школи, але й заклади середньої освіти
(горожанські школи та гімназії), ремісничі
заклади, педагогічні семінарії, які проводили навчання рідною мовою. У зв’язку з
мультиетнічним складом населення краю
функціонували школи і для молоді національних спільнот (угорців, німців, ромів).
У статті підкреслено певні ознаки чехізації
освіти, коли пріоритет надавався навчальним закладам із чеською мовою навчання,
що не відповідало відсотку чеського населення краю. Проаналізовано основні кроки,
здійснені органами управління освітою для
забезпечення навчальних закладів кваліфікованими молодими педагогами. Відзначено
великий внесок провідного вченого-педагога
Августина Волошина у підготовку педагогічних кадрів для шкіл, передусім із числа
місцевої молоді, та вплив цього процесу на
утвердження української ідеї за Карпатами.
Висвітлено основні підходи до організації
роботи Ужгородської вчительської семінарії, якою керував Августин Волошин, щодо
формування національно свідомих фахівців
для шкільництва краю. У статті підкреслено значний прогрес у розвитку освіти
Підкарпатської Русі в період Чехословацької
Республіки.
Ключові слова: освіта, школа, Закарпаття,
Чехословацька Республіка, педагогічні кадри,
Августин Волошин, органи управління освітою.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Початок нового тисячоліття характеризується для
України серйозними та глибокими змінами багатьох аспектів функціонування держави, діяльності
установ та організацій, життя людей. Утвердилися
нові відносини власності, змінилися світогляд,
суспільна свідомість, уклад життя. Усе це відбувається на фоні жорстокої економічної кризи, що привела до деформації сформованої системи управління всіма галузями, у т. ч. й освітньою. Процеси
демократизації покликані сприяти налагодженню
стабільної роботи у всіх сферах життєдіяльності,
передусім в освіті, котра є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку
особистості, визначальним чинником політичного,
соціально-економічного, культурного та наукового
потенціалу суспільства [14, с. 3].
Наука управління, що бурхливо формується
останнім часом в Україні, повинна враховувати не

The article analyzes the development of the
Transcarpathian schooling, which in the interwar
period was part of Czechoslovakia as Subcarpathian Rus. Demonstrated the positive role of
the regional authorities in the issue of increasing the number of schools, the opening of new
educational institutions. The authorities of the
Czechoslovak Republic opened not only folk (primary) schools, but also institutions of secondary
education (gorojanski schools and gymnasiums),
artisan’s establishments, pedagogical seminaries, which trained in their native language. Taking into account the multiethnic population of the
region, schools functioned as well as for the youth
of national communities (Hungarians, Germans,
Roma). The article highlighted some features of
the education czechisation, when the priority was
given to educational institutions in the Czech language, which did not correspond to the percentage of the Czech population of the region. Analyzed the main steps taken by the educational
authorities to provide educational institutions with
qualified young teachers. The great contribution
of the leading scientist-pedagogue Augustine
Voloshin was noted in the training of pedagogical
staff for schools, especially among local youth,
and the influence of this process on the approval
of the Ukrainian idea behind the Carpathians.
The main approaches to organizing the work of
Uzhgorod teachers’ seminary, which was led by
Augustine Voloshin, are described in relation to
the formation of nationally conscious specialists
for the schooling of the region. The article highlights the significant progress in the development
of the Subcarpathian Rus education during the
period of the Czechoslovak Republic.
Key words: education, school, Transcarpathia, Czechoslovak Republic, pedagogical
staff, Augustine Voloshin, educational management.

тільки світові здобутки в цій галузі, але і власний
досвід, набутий в історичному минулому. Адже
завдання реформування державного управління
в Україні полягає в тому, щоб створити такі управлінські форми, які, з одного боку, відповідатимуть
сучасним цивілізаційним стандартам, а з іншого –
будуть «скроєними» саме для України з урахуванням її особливостей, її власного минулого. Перебування Закарпаття у складі Чехословаччини у
міжвоєнний період (1919–1939 рр.), без сумніву,
заслуговує на вивчення і в аспекті набутого досвіду
в галузі управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання розвитку шкільництва та його впливу на
культурно-демократичні процеси на Закарпатті в
міжвоєнний період досліджувалися у працях істориків В. Задорожного, М. Вегеша, Д. Данилюка,
В. Химинця, М. Басараба, Б. Качура, мовознавців П. Чучки, О. Мишанича, М. Зимомрі. Концепції
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навчання і виховання, розроблені Августином
Волошиним, проаналізовано у наукових дослідженнях педагогів В. Кеміня, В. Гомонная.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз різних шляхів вирішення освітніх проблем Підкарпатської Русі в
період Чехословацької Республіки потребує всебічного вивчення. Зокрема, вирішення питання
про забезпечення шкіл вчителями, підготовку
кваліфікованих педагогічних кадрів із числа здібної молоді краю досі досліджено недостатньо,
зокрема не розкрито роль органів управління
освітою Підкарпатської Русі, вченого-педагога,
директора Ужгородської семінарії А. Волошина у
формуванні фахово підготовлених, національно
свідомих шкільних вчителів.
Мета статті – проаналізувати величезні зрушення, що відбулися в освіті краю в період Чехословацької Республіки, включити в науковий обіг
досвід функціонування органів управління освітою
того періоду на прикладах із діяльності визначного
вченого-педагога й організатора освіти на Закарпатті кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Августина
Івановича Волошина.
Актуальність дослідження зумовлена доцільністю використання європейського досвіду роботи
органів управління освітою Підкарпатської Русі у
процесі реформування української національної
школи та відзначенням 100-річчя створення першої Чехословацької Республіки.
Виклад основного матеріалу. Утворення
Чехословацької Республіки в кінці 1918 р. і включення до її складу Закарпаття під назвою Підкарпатської Русі у вересні 1919 р. створило якісно
нові умови для розвитку освіти всіх національностей: чехів, словаків, русинів-українців, німців,
угорців, румунів, поляків, євреїв та ін. За Конституцією 1920 р. усі народи проголошувалися
рівноправними, всі одержували широкі політичні
права і нові можливості матеріальної та духовної культури [18, с. 23–24]. У складі Чехословаччини Закарпаття мало сприятливіші, ніж у межах
Австро-Угорщини, умови для розвитку економіки,
культури, освіти. Політику в освітянській галузі
чехословацька влада віддала у відання автономних органів влади, а тому чіткої програми з цих
питань у перші роки не виробляла. Однак загальний культурно-демократичний процес у країні не
міг оминути Підкарпатську Русь і дав позитивний
поштовх вирішенню нагальних проблем розвитку
освіти краю. Велике значення в цьому контексті
мала постать першого президента Чехословаччини Томаша Гарріга Масарика, який стверджував,
що національна ідея – це ідея культури, а отже, й
освіти, які мають працювати на розбудову держави
і благо народу [13, с. 41]. У своїх працях він сформулював і довів думку про створення в Чехословаччині «модерної школи», в якій провідне місце
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займали ідеї морального виховання, фахової підготовки педагогів, прав і свобод людини, передусім
вихованця. Тому державні органи Чехословаччини
звертали посилену увагу на розвиток освіти в усіх
її регіонах, в т. ч. у Підкарпатській Русі (тогочасна
назва Закарпаття), зокрема щодо будівництва
приміщень шкіл і вирішення кадрових проблем
освітньої галузі. Тому дотепер ряд приміщень
навчальних закладів області називають «Масарикова школа», зокрема школу № 3 в м. Ужгород і
школу № 1 у м. Свалява.
Становище освітньої галузі Закарпаття після
першої світової війни було складним. Влада молодої Чехословацької республіки мала вирішувати
цілий комплекс освітянських проблем краю, що
залишилися після багатовікового угорського панування: із 517 народних шкіл не було жодної, яка
б працювала народною, русинською мовою; більшість учителів закінчували угорські заклади і були
виразниками угорської ідеології; більшість шкільних приміщень були зруйновані або занедбані,
тому близько 25 тис. дітей не могли навчатися
[13, с. 41].
Уже впродовж кінця 1919 – початку 1920 рр.
нова чехословацька влада спільно з адміністрацією Підкарпатської Русі в багатьох селах відновлювали роботу шкіл [5]. При тимчасових окружних комітетах, у міських управліннях Ужгорода і
Мукачева створювалися комісії, які сприяли відновленню роботи шкіл і культурно-освітніх установ. Відновлювалися в містах і селах всі види
народних (початкових) шкіл: державні, церковні
та общинні [9, с. 127–129]. Поряд із русинськими
(українськими) відновлювали діяльність школи
з угорською, німецькою, румунською мовами
навчання, почали відкриватися перші чеські
школи. На початку 1920 р. в Підкарпатській Русі
діяло уже 475 народних шкіл, у т. ч. 321 з русинською, 83 з угорською, 22 з чеською, 7 із німецькою
і 4 з румунською мовами навчання. У 22 школах
існували паралельні класи навчання: руські, угорські, румунські, німецькі [17, с. 7–9]. Таким чином,
наведені факти свідчать про реалізацію органами
державного управління освітою Чехословаччини
принципу регіональності з урахуванням особливостей регіону – його поліетнічного населення.
Чехословацька система управління освітою
базувалася на принципах державності та централізації. Більшість народних (початкових) шкіл
підкорялися інспекторам, контролювалися державою. Школи одержували від держави доволі
добре обладнання. В окремих школах були навіть
природничі та географічні кабінети, фізкультурні
зали, читальні тощо. Хоча школи і набували світського характеру, частина з них все ще перебувала в розпорядженні окремих релігійних конфесій. У 1938 р. церковнопарафіяльних шкіл ще було
84, в т. ч. греко-католицька церква мала 19 шкіл,



римо-католицька – 17, протестантська – 31 і т. д.
[12, с. 106, с. 230]. Отже, вплив церкви також був
одним із факторів розвитку освіти.
Прогрес у галузі початкової освіти чітко позначився і на розвитку системи неповної середньої школи (тодішня горожанська школа). У кінці
Першої світової війни в містах Закарпаття діяли
9 горожанських шкіл, де викладання здійснювалося угорською мовою, а до 1938 р. було відкрито ще 21 з русинською (українською) мовою
навчання. Ще швидшими темпами створювалися
горожанські школи з чеською мовою навчання, їх
функціонувало 23 у містах і великих населених
пунктах [13, с. 45].
Значний крок уперед зробила і середня освіта,
що також значною мірою пов’язане з діяльністю
А. Волошина. На час включення Закарпаття до
складу Чехословаччини А. Волошин уже став відомим педагогом. Він успішно очолював Ужгородську
учительську семінарію, редагував ряд важливих
видань і був відомий як автор підручників, виданих
рідною мовою в умовах австро-угорського гніту.
Вчений брав безпосередню участь у приєднанні
Закарпаття до Чехословаччини, вважав цей крок
єдино правильним за тих конкретних соціальнополітичних умов [1, с. 5–6].
Значні успіхи шкільництва Закарпаття у міжвоєнний період відбулися на тлі демократичної освітньої політики чехословацького уряду. За нових
демократичних умов стало можливим втілювати в
життя принцип відкритості в управлінні, який полягав у висвітленні на сторінках преси рішень керівних органів стосовно шкільництва й обговорення
поточних питань. Як голова педагогічного товариства Підкарпатської Русі і депутат парламенту
А. Волошин виступив із широкою програмою
культурних перетворень у Підкарпатській Русі, в
т. ч. програмою відродження системи освіти. Він
закликав сприяти розвитку шкіл, надавати матеріальну допомогу бідним, щоб вони могли посилати дітей до школи. Важливим завданням було
негайно відкривати школи в тих селах, де їх немає
[15]. На 1923 р. у 20% сіл зовсім не було шкіл, а у
багатьох селах діти навчалися в непристосованих
для цього приміщеннях. Як зазначалося в одній
інформації про стан освіти, діти часто «вчаться на
природі» [6].
А. Волошин говорив не лише про розвиток
початкової освіти, але ставив питання про потребу
розвивати горожанські школи, різні господарські
училища та технікуми, середні навчальні заклади.
Він вимагав мати на Закарпатті сучасні навчальні
заклади, на зразок тих, які були в містах і селах
Чехії [15]. Школам потрібна всебічна увага – така
була позиція А. Волошина.
Під тиском передової громадськості уряд
Чехословаччини виділяв кошти для розвитку шкіл
на Закарпатті. Вже продовж 20-х рр. за рахунок
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державних коштів із бюджету країни були збудовані нові початкові коли [8, с. 105–106]. Педагогічне товариство Підкарпатської Русі на з’їздах, що
проходили в 1925–1929 рр., аналізувало хід будівництва нових шкіл, відзначало як позитивні сторони цієї важливої справи, так і недоліки. Ряд шкіл,
зокрема у верховинських селах, були відкриті за
безпосередньої участі А. Волошина як депутата
чехословацького парламенту, зокрема це початкові школи в селах Міжгірщини: Колочава-Горб,
Присліп, Синевирська Поляна, та ін. [10, с. 35].
Він часто відвідував школи, церкви, виступав
перед селянами і говорив про необхідність сприяти розвитку освіти, бо це основа культурного
пробудження народу [10, с. 63]. Один з учасників
шкільного будівництва на Закарпатті зазначав, що
А. Волошин користувався великим авторитетом.
Його слухали з інтересом не лише вчителі, але й
селяни [7]. Мало було сіл на Закарпатті, в яких би не
побував А. Волошин. В одних місцях обговорював
питання про відкриття шкіл, в інших зустрічався з
активістами «Просвіти» і турбувався про відкриття
читалень, про роботу гуртків самодіяльності і т. д.
[7]. Своє завдання вчений-педагог вбачав у тому,
щоб «підпоровати так роботу правительства в
ділі організації і ведення шкіл, як і родичів, і саму
дитину» [3, с. 120–121]. Він домагався, щоб школи
відкривали насамперед у гірських селах, ставив
питання про відкриття інтернатів для тих дітей із
віддалених районів, які хотіли здобувати освіту в
містах. Як наслідок, у 1938 р. на Закарпатті діяло
вже близько 850 навчальних закладів (792 початкові школи, 44 горожанські та 8 гімназій), що було
у 2 рази більше, ніж у 1920 р. [13, с. 44].
У центрі уваги А. Волошина було не тільки кількісне зростання шкіл, але й якісні зміни у шкільній системі, вдосконалення змісту освіти. Він підкреслював, що «хочеме переробити давню книжну
школу на нову, діяльну, давню аристократичну
на демократичну, школу формалізму на школу
науково обосновану, на школу правди, на школу
поправді практичну і руську» [3, с. 121].
Однак у справі розвитку освітньої галузі Підкарпатської Русі були і явні недоречності. Попри
те, що у 20–30-х рр. відбулися позитивні зрушення
у середній освіті шляхом активізації роботи гімназій, учительських семінарій, торговельних академій, технічних училищ тощо, слід відзначити і те,
що більшість цих закладів проводили навчання
чеською мовою, хоча чехи становили близько
10% населення краю. До 1938 р. чеський уряд відкрив на Закарпатті 177 початкових окремих шкіл
із чеською мовою навчання, 188 шкіл, де були
паралельні чеські класи, 23 горожанські школи
з чеською мовою навчання. Такі кроки свідчили
про «тиху чехізацію» народної освіти Закарпаття,
порушення демократичних засад в управлінні
освітньою галуззю [9, с. 128; 13, с. 43–44].
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Важко переоцінити внесок Августина Волошина не тільки у розвиток народної школи, але й
у підготовку висококваліфікованих вчителів для
шкіл Закарпаття. Проблема педагогічних кадрів
на Закарпатті у 20–30-х рр. була однією з найактуальніших. Не вистачало вчителів в уже діючих
школах і, тим паче, у нових школах, що відкривалися. Лише впродовж 20-х рр. було збудовано
більше 50 шкіл, а в багатьох селах школи відкривалися у пристосованих приміщеннях [17, с. 35].
Уже в 1920 р. на Закарпатті було 475 «руських
шкіл», у багатьох із яких не вистачало вчителів
[12, с. 106], а ті, що були, відмовлялися працювати
в умовах зміни влади. Зокрема, восени 1919 р.
весь педагогічний колектив Ужгородської гімназії
на чолі з директором Михайлом Романцем відмовився принести присягу на вірність Чехословацькій Республіці і, таким чином, був звільнений
майже в повному складі [16, с. 189]. Загалом із
674 учителів Закарпаття лише 379 дали присягу
служити чехословацькій владі, а з 110 гімназійних
посад було зайнято лише 62 [16, с. 192].
Проблема
забезпечення
шкіл
кадрами
розв’язувалася органами управління освітою краю
двома шляхами. Один шлях запропонував головний інспектор шкіл Закарпаття Й. Пешек – чех за
національністю, котрий поважав русинів і багато
зробив для розвитку освіти на Закарпатті у період
1919–1924 рр. Усвідомлюючи важке становище
з кадрами учителів, він запропонував запросити
спеціалістів із Галичини. І впродовж першої половини 20-х рр. із сусідньої Галичини у Закарпаття
прибуло багато висококваліфікованих, національно свідомих фахівців, які стали працювати
в гімназіях, учительських семінаріях, у сільських
народних школах. Більшість із запрошених учителів були проукраїнської орієнтації [12, с. 107].
Серед них чимало стали прибічниками провідного
педагога Закарпаття А. Волошина – І. Панькевич,
В. Бірчак, П. Яцко, А. Алискевич та ін. Але проблему кадрів це не розв’язувало.
Наступник Й. Пешека, інспектор Й. Шімек, також
чех за національністю, відмовився від послуг галичан, а запрошував на роботу представників чеської інтелігенції, колишніх легіонерів, серед яких
частина була русофільської орієнтації. Крім того,
у школах Закарпаття працювали чимало українських і російських емігрантів. Отже, розмаїття
було велике. Національно свідомих кадрів із числа
мешканців Закарпаття було недостатньо.
Це добре розумів А. Волошин, тож запропонував інший спосіб підготовки кадрів для народних і горожанських шкіл: збільшити набір у три
середні педагогічні заклади освіти – Ужгородську
півче-учительську семінарію, яку він очолював,
в Ужгородську жіночу учительську семінарію та
в Мукачівську семінарію. Впродовж кінця 20-х і в
30-х рр. в півче-учительську семінарію приймали
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по 40 осіб щорічно, в жіночу – по 50, в Мукачівську семінарію – також 50. Отже, щороку ці три
заклади давали школам 140–150 випускників-учителів. Крім того, А. Волошин вважав, що частина
випускників гімназій також можуть йти працювати
у школи, склавши додатково при семінаріях іспити
з педагогіки та психології. І чимало гімназистів
охоче йшли працювати в школи. Разом із семінаристами це були найцінніші кадри, бо добре знали
край, особливості культури його населення і готові
були працювати з молоддю. Вони складали кістяк
учительських кадрів [17, с. 34–36].
Найяскравіше проявив себе А. Волошин як
управлінець, організатор педагогічної освіти на
посаді директора Ужгородської півче-учительської семінарії. Ставши директором цієї семінарії,
А. Волошин мав уже понад 15-річний стаж педагогічної роботи. Він тоді видав близько десятка підручників для шкіл. Це дало йому змогу по-новому
підійти до організації роботи в семінарії у тяжких
умовах Першої світової війни і наступу угорських
шовіністів. Спочатку А. Волошин подбав про зміцнення викладацьких кадрів семінарії. У період
угорського панування в семінарії, як і в інших
навчальних закладах краю, працювало чимало
проугорськи налаштованих викладачів. Частина
з них відмовилася від праці в руських школах,
частина була не допущена до виховної роботи
[19, с. 4]. За цих умов А. Волошину доводилося
створювати педагогічний колектив заново, усвідомлюючи, що лише поліпшення якісного складу
викладачів дасть змогу підняти роль Ужгородської
семінарії в підготовці вчителів. Формуючи педколектив, А. Волошин запрошував до роботи в семінаріях провідних фахівців з місцевої інтелігенції
[4, с. 3].
Сам А. Волошин, будучи директором, читав
відповідальні, дуже важливі для майбутніх вчителів курси педагогіки, психології і дидактики. Він
уміло керував семінарією, яка впродовж 20–30-х
рр. перетворилася на основну кузню учительських
кадрів краю. Колектив семінарії надавав велику
методичну і наукову допомогу іншим середнім
навчальним закладам краю в організації підготовки учительських кадрів для народних шкіл.
А. Волошин розумів, що успіх у підготовці вчительських кадрів залежав не лише від якісного
складу педагогічного колективу, але і від набору
учнів до семінарії. Він сприяв тому, щоб у семінарії навчалися не лише діти міських жителів, а
й, насамперед, вихідці з верховинських сіл, діти
селян, робітників, батраків, ремісників. Заслугою
А. Волошина було те, що на середину 30-х рр.
діти робітників і селян, діти з верховинських сіл
становили понад 75% від загальної кількості учнів
Ужгородської вчительської семінарії [2, с. 13].
У практику роботи очолюваного ним навчального
закладу було впроваджено особисті співбесіди



зі вступниками до семінарії з тим, щоб виявляти
серед них схильних до педагогічної праці. Августин Волошин також втілював у життя свої задуми
про соціальні аспекти виховання і навчання, особисто сприяючи навчанню обдарованих учнів із
незаможних сімей [10, с. 52].
У семінарії під керівництвом А. Волошина була
створена добра навчально-матеріальна база.
Діяло 6 кабінетів, які систематично оновлювалися
необхідними унаочненнями та тогочасними засобами навчання. Він контролював роботу бібліотеки
семінарії, турбувався про розширення спортивної
бази. З ініціативи директора в 1933–1935 рр. на
громадських засадах було побудовано великий
спортивний зал, що значно розширило можливості
фізичного виховання молоді, пропаганди спорту.
А. Волошин постійно турбувався про вдосконалення навчального процесу і виховної роботи.
Навчальний процес в Ужгородській семінарії проходив рідною мовою. Директор дбав, щоб вихованці семінарії мали міцні знання та стійкі моральні
переконання. В очолюваній ним семінарії був дуже
високий рівень успішності: зі 160 учнів семінарії
невстигаючими були 3–4 особи. Випускники семінарії мали добрі навики організаторської роботи,
у них були міцні національні почуття, патріотичні
переконання, висока духовна культура. Учитель
повинен любити дітей, знати особливості їх психології, уміти працювати з дітьми, з їхніми батьками,
бути готовим проводити в життя принципи гуманізму, природовідповідності, народності, демократизму навчання, – наголошував А. Волошин. Вихованців семінарії озброювали міцними знаннями
педагогіки, психології та методики навчання.
Завдяки турботам колективу Ужгородської
семінарії на чолі з А. Волошиним, інших учительських семінарій упродовж 20–30-х рр. кількісно і
якісно зріз корпус учителів народних шкіл Закарпаття. Якщо в 1919–1920 навчальному році лише
близько 10% учителів мали фахову педагогічну
освіту, то в кінці 30-х рр. таких уже було більше
90%. На роботу в народні школи йшли не лише
випускники семінарій, але й значна частина випускників гімназій. Кількість учителів за 20-річчя
зросла більше як у 3 рази і становила в 1938 р.
3 320 осіб [12, с. 198].
Великий вплив на формування національної
самосвідомості учнів Ужгородської учительської
семінарії мало товариство «Просвіта», одним із
керівників якого був А. Волошин [11, с. 98]. Серед
інших заходів «Просвіти» можна назвати тематичні
вечори до ювілеїв визначних діячів української
культури – Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки
та інших, які сприяли вихованню в молоді почуття
національної гордості. Культурно-масова робота
в семінарії була запорукою утвердження українофільства, виховання учнів у дусі патріотизму, відданості народу, одним із найвидатніших поборни-
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ків якого був А. Волошин. За ініціативи «Просвіти»
драмгурток семінарії у травні 1935 р. поставив
п’єсу А. Волошина «Маруся Верховинка». П’єсу
дивилися не лише учні та викладачі семінарії, але
і громадськість міста [2, с. 7]. Августин Іванович
вважав, що учитель має нести не лише знання,
але і культуру загалом.
Вагомий внесок зробив А. Волошин у справу
підготовки учителів тим, що створив низку підручників із психології, педагогіки та дидактики.
Особливе значення для підготовки вчителів у
семінаріях та озброєння психолого-педагогічними
знаннями й основами дидактики тих випускників
гімназій, котрі виявили бажання працювати на
ниві освіти, мали такі підручники А. Волошина, як
«Педагогика и дидактика», «Педагогічна психологія», «Дидактика», «О соціяльном вихованю». Ці
книги мали як наукове, так і практичне значення.
На них училися у педагогічних закладах освіти
та підвищували свою кваліфікацію всі учителі
краю. Із циклу психолого-педагогічних підручників
А. Волошина слід виділити працю «О соціяльном
вихованю», в якій викладено основи соціальної
педагогіки. Написані А. Волошиним підручники
свідчили, що він добре знав педагогічні проблеми,
вітчизняну і світову літературу з педагогіки та психології, практику роботи школи. У педагогічних
поглядах А. Волошина органічно поєднувалося
все передове, гуманне, що було у європейській
і світовій науці. Педагогічні ідеї, викладені в підручниках А. Волошина і втілені в його практичній
роботі як директора семінарії, керівника педагогічних організацій, відповідали досягненням тогочасної педагогічної науки, сприяли будівництву нової
демократичної школи.
Висновки. Незважаючи на всі складності,
успіх у галузі шкільництва й освіти Закарпаття в
період Чехословацької республіки був значним.
У 1938 р. різними формами навчання у краї було
охоплено близько 80% дітей (у 1919 р. – 30%).
Зменшилася і кількість неписьменних серед населення (10% серед молоді і 27% серед дорослих).
Ці показники більші, ніж у Чехії, але менші, ніж у
тогочасній Румунії та Югославії [13, с. 44]. Збільшилася не тільки кількість початкових шкіл, але й
гімназій, семінарій, горожанських шкіл і ремісничих закладів. Головний підсумок 20-річного чехословацького періоду в освітній галузі краю – значні
позитивні зміни у сфері народної освіти, розвиток
національної школи рідною для населення мовою,
зростання освітньо-культурного рівня мешканців.
Значення діяльності Августина Волошина як
вченого-педагога, організатора освіти, громадськополітичного та релігійного діяча як у період Чехословацької Республіки, так і в інші періоди його
життя виходить за межі Закарпаття. Його постать,
без сумніву, можна поставити в ряд із видатними
діячами культури і науки України першої половини
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ХХ ст. Гуманізм педагогічної спадщини А. Волошина, її національна та соціальна спрямованість,
духовні начала становлять значимість його наукового доробку для розвитку освіти Закарпаття та й
України загалом. Необхідне подальше вивчення
його концепції навчання та виховання, досвіду
організаторської роботи в галузі шкільництва з
метою творчого використання у практиці розбудови української національної системи освіти.
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передбачає здійснення кореляції понять
«аранжування», «оркестрування», «інструментування» та виділення сутнісних рис,
що притаманні саме аранжуванню. Методологія дослідження пов’язана із застосуванням аналітичного методу, який залучається
при термінологічному аналізі. Висвітлення
специфіки аранжування як типу творчої
діяльності, спрямованої на переосмислення
фольклорного джерела, що може включати
значні його перетворення, передбачає підхід,
який поєднує теоретичні знання та практичні навички в даній сфері. Висвітлено не
лише різні аспекти аранжування як методу
обробки музичного матеріалу, а й загальні
підходи до конструювання композиції,
тобто необхідність знання форми, драматургії, особливостей створення художнього
образу, специфіку написання аранжувань
саме для ансамблю народних інструментів,
що передбачає увагу до тональностей,
складу, виразного регістру. Наукова новизна
полягає у комплексному дослідженні особливостей аранжування репертуару для інструментальної групи народних колективів, яке
передбачає поєднання теоретичних та
практичних знань. Виокремлено основний
алгоритм при роботі над створенням аранжування композиції, в основі якої закладено
фольклорне першоджерело. Акцентовано
увагу на доцільності створення партитури у програмах, які дозволяють не лише
створити нотний текст, але й відтворити
його у потрібному тембральному вимірі.
Народні колективи є одним з найбільш розповсюджених складів, які використовуються
в сучасному музичному просторі України.
Досить часто вони включають в себе не
лише хоровий вокальний склад, але й також
мають оркестрово-інструментальну частину. Аранжування для ансамблю народних
інструментів постає комплексним завданням, яке передбачає створення композиції
у обраному стилі на основі фольклорного
першоджерела. Дана практична діяльність
зумовлює наявність високого рівня теоретичних знань з інструментознавства, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Серед виконавських колективів, представлених в
культурі України, вирізняються народні вокальні та
вокально-інструментальні склади. Чимало з них
включають хор, танцювальну групу і оркестровоінструментальну. Традиції становлення подібних
складів формуються у XX столітті. Опосередковано вони мають відсилати до фольклорних витоків, а тому характеризуються значною варіативністю. У музикознавчій думці наявний ряд праць,
де висвітлюються особливості організації хорової
частини подібних колективів. Проте питання аран-

Ключові слова: народні інструменти, аранжування, фольклор, першоджерело, колектив.
The purpose of the research is to highlight the
arrangement of the instrumental group of folk
groups. Disclosure of this purpose involves the
correlation of the concepts of “arrangement”,
“orchestration”, “instrumentation” and the allocation of essential features inherent in the arrangement. The methodology of the research is related
to the use of the analytical method, which is
involved in the terminology analysis. The coverage of the specificity of arrangement as a type of
creative activity aimed at rethinking the folklore
source, which may include its significant transformation, involves an approach that combines theoretical knowledge and practical skills in the field.
Not only are various aspects of arrangement as
a method of processing music material, but also
general approaches to the design of the composition, that is, the need for knowledge of the form,
drama, peculiarities of creating an artistic image,
the specifics of the writing of arrangements for
the ensemble of folk instruments, which involves
attention to the tonality, composition, expressiveness case. The scientific novelty consists in a
comprehensive study of the features of arrangement of the repertoire for the instrumental group
of folk groups, which involves a combination of
theoretical and practical knowledge. The main
algorithm is elaborated when working on creating an arrangement of a composition, based on
which the folklore primary source is laid. The
emphasis is placed on the expediency of creating a score in programs that allow not only to
create a musical text, but also to reproduce it in
the desired timbre. Folk groups are one of the
most widely used compositions that are used in
the contemporary music space of Ukraine. Quite
often they include not only the choir vocal composition, but also have an orchestra-instrumental
part. Arrangement for the ensemble of folk instruments presents a complex task, which involves
creating a composition in the chosen style based
on the folklore primary. This practical activity
predetermines the presence of a high level of
theoretical knowledge in instrumental studies,
harmony, polyphony, analysis of musical works.
Key words: folk instruments, arrangement, folklore, primary source, collective.

жувань, розрахованих для виконання інструментальним ансамблем, що супроводжує вокальну
складову, є набагато менше дослідженим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання аранжування акомпанементу для оркестру
та ансамблів, що складаються з народних інструментів, представлені в розробці В. Бичкова. Деякі особливості інструментування вокального супроводу
для народно-інструментальних ансамблів розглядаються в праці вітчизняного дослідника В. Олійника.
Певні аспекти історії народно-оркестрового виконавства України представлені в посібнику Т. Сідлецької.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Проблема організації музичної композиції,
логіки частин музичної форми розкриваються у
роботі Є. Назайкінського.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Особливості аранжувань
для інструментальної групи народних колективів є
малодослідженою темою, висвітлення якої сприятиме формуванню уявлення про специфіку розкриття художнього задуму в жанрі обробки та його
технічної реалізації.
Метою статті є висвітлення проблеми аранжування для інструментальної групи народних
колективів. Розкриття даної мети передбачає здійснення кореляції понять «аранжування», «оркестрування», «інструментування» та виділення
сутнісних рис, що притаманні саме аранжуванню.
Термінологічний аналіз передбачає звернення до
аналітичного методу. Висвітлення специфіки аранжування як типу творчої діяльності, спрямованої
на переосмислення фольклорного джерела, що
може включати значні його перетворення, втілено
у підході, який поєднує теоретичні знання та практичні навички у цій сфері. Наголошення потребують не лише різні аспекти аранжування як методу
обробки музичного матеріалу, а й загальні підходи
до конструювання композиції – знання форми,
драматургії, особливостей створення художнього
образу і т. п. Окрім цього варто висвітлити специфіку написання саме для ансамблю народних
інструментів, що передбачає увагу до тональностей, складу, виразного регістру.
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що
аранжування виступає досить складним процесом, який перевершує за поставленими завданнями оркестровку твору чи його інструментовку.
Поняття «оркестровка» та «інструментовка»
часто використовуються в музикознавчому дискурсі, позначаючи лише зміну інструментального
складу викладу твору, в тому числі з фортепіанного на оркестровий. Такий тип обробки музичного
матеріалу спрямований на зміну масштабу виконавського складу. Найчастіше при оркестровці
здійснюється адаптування вже наявних голосів
фактури до іншої інструментальної подачі. Той,
хто здійснює оркестровку твору має добре знатися на особливостях інструментів – їх технічного
облаштування, виразних властивостей. Можливі
незначні втручання в первинний авторський задум,
пов’язаний зі створенням певного фону чи підкресленням прихованої у фактурі лінії, хоча рівень
творчого переінакшення твору є досить низьким.
Задля вміння оркеструвати необхідно мати базові
знання з інструментознавства. Термін «інструментовка» може вважатися як близький до поняття
«оркестровка» та сприйматися як перекладення
твору для виконання інструментами. Дана риса
підкреслюється в одному з найфундаментальніших словників початку XX століття – Ф. Брокгауза
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та І. Ефрона. «Інструментовка або оркестровка –
мистецтво користуватися поєднаннями інструментів для найбільш вигідного звукового забарвлення
музичного твору. Детальний і точний запис інструментального твору, в якому виписані зіставлені
партії інструментів, які виконують цей твір, називається партитурою. Інструментовкою називається
також вчення про окремі інструменти і їх з’єднання.
В інструментовці вивчають обсяг, технічну здатність, характер інструментів, силу звучності їх
регістрів. Завдяки інструментуванню здобувається вміння дотримуватися рівноваги між поєднуваними інструментами. Інструментувати – значить
перекладати музичний твір на оркестр» [5, c. 246].
Натомість поняття «аранжування» передбачає
набагато більш високий рівень творчого переосмислення першопочаткового твору. Насамперед,
аранжування передбачає можливість не лише
призначати твір для виконання різними інструментами, а й додавати електронної обробки звуку,
його перетворення і т. п. Розглянемо особливості
аранжування для подібних виконавських складів.
Варто відмітити, що існує суттєва відмінність у
написанні партитури для суто інструментального
складу та у разі, коли він має доповнювати звучання вокального ансамблю чи хору.
Відзначимо, що звернення до проблеми аранжування репертуару для інструментальної групи
народних колективів є актуальним не лише за
рахунок того практичного потенціалу, який можуть
надавати подібні розробки, а й через те, що
потреба у створенні партитур для різних виконавських складів стала нагальною наприкінці XX століття. За радянських часів існували сталі склади,
для яких видавались клавіри та партитури, що
становили репертуар цих колективів. Проте після
здобуття незалежності видавнича справа у сфері
нотодрукування дещо занепала, окрім цього
почали виникати колективи з «нестандартним»
складом, для якого потрібно було створювати
нові аранжування, а не адаптувати вже існуючі.
Проблемність народно-інструментального виконавства освітлює в своїй розробці Т. Сідлецька:
«Ще однією проблемою народно-інструментального мистецтва у цей період було припинення
ното видавництва, і в тому числі й партитур для
народно-оркестрових колективів. Це пов’язано зі
стрімким скороченням бюджетного фінансування
культури. Тому партитури, які створювали професійні композитори та керівники народних оркестрів, поширювались локально «самвидавом» в
Одесі, Донецьку, Харкові, Києві, Львові та інших
містах» [4, с. 45].
Коли мова йде про створення репертуару для
інструментального складу, то в його основі, як
правило, представлені народні пісні. Адже наявність хору автоматично зумовлює превалювання
саме вокального начала. Рідше можуть викорис-



товуватись танцювальні джерела, адже можливе
виконання виключно інструментальних номерів,
які дозволять налаштуватись хористам. У випадку
використання народної першооснови в якості
фундаменту й основи для створення композиції
виникає значне коло можливих її трансформацій,
які будуть залишатися на розсуд автора аранжування. Зазвичай в якості основи береться або суто
вокальна лінія чи занотований варіант у клавірі.
Таким чином формується підґрунтя для того, щоб
втілити широкий спектр варіантів одного й того ж
самого фольклорного шедевру. «Як і у перекладення симфонічної та камерно-інструментальної
музики, інструментовка, оркестровка, аранжування передбачають значну свободу у роботі з
музичним матеріалом, так як часто аранжувальник має справу лише з конкретною темою народної пісні чи танцю, в кращому випадку з клавіром
вокального чи інструментального твору, народного танцю» [1, с. 3]. Зауважимо, що міра свободи
аранжувальника буде залежати від формату концертної програми, наявного виконавського складу
та можливостей інструменталістів, як у технічному,
так і образно-виразному вимірах.
Сучасний вітчизняний автор В. Олійник вказує
на те, що перед аранжувальником постає надзвичайно багато завдань, які будуть впливати
на створення партитури, що має не тільки легко
виконуватись, але й добре звучати, відповідати
специфіці обраного складу. «Підготовка якісної
партитури – це робота творча, а тому аранжувальник має володіти основами композиторської
техніки та навичками голосоведення. До того ж
йому потрібне художнє відчуття та більш глибоке
знання законів гармонії, поліфонії, не кажучи вже
про хороше знання конструктивних особливостей
усіх музичних інструментів, які входять до складу
ансамблю, їх художньо-виражальні можливості
та специфічний колорит звучання кожного із них»
[3, с. 367].
У роботі над партитурою чимале значення
відіграє здатність різних інструментів створювати
стрункий ансамбль та гарно звучати при виконанні
унісонно-октавних дублювань, враховувати особливості розташування голосів у фактурі, обирати
ту чи іншу функцію у фактурі твору. Окрім цього
неодмінно важливим залишається намагання враховувати закони та логіку розгортання гомофонногармонічної тканини, поліфонічно-підголоскової,
імітаційної і т. п. В. Бичков відмічає необхідність
не лише акцентувати увагу на розробці гармонічної узгодженості твору, але також його формально
організуючій структурі. «Тому аранжувальник
повинен володіти великою творчою фантазією,
знати основи форми, гармонії, володіти елементарними навиками композиції» [1, с. 3].
Під час аранжування фольклорного джерела необхідно здійснити ряд задач. Насампе-

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ред потрібно визначити інструменти, які мають
виконувати твір. Якщо звернутись до ансамблю
українських народних інструментів, який супроводжує хоровий спів, то досить часто він буде мати
нестабільний склад, що буде обумовлене наявним інструментарієм, репертуаром, який планується виконувати та іншими чинниками. Одним
зі складів, що використовується в ряді колективів, є наступний: бандура, два баяни, смичковий
контрабас, від двох до чотирьох скрипок, флейта,
шестиструнна кобза, ударні інструменти. У ряді
колективів можуть варіативно додаватись інші
інструменти. Частіше використовуються дерев’яні
духові, проте іноді застосовуються й мідні, як-от
труба, тромбон.
Після визначення складу інструментів, доречним є уточнення їх діапазону та найбільш виразних зон, в яких тембральне забарвлення буде
проявлятися найбільш яскраво, а технічні можливості не будуть нічим обмежуватися (надвисоке звучання у духових інструментів, незручна
аплікатура, можливість не потрапити у потрібний
тон). Окрім цього необхідним буде визначення
співвідношення тональності вокальних партій та
інструментальних. Якщо для вокалістів необхідне
врахування теситури, то для інструментів більш
зручними можуть бути не всі тональності. Якщо у
інструментальному ансамблі наявні мідні духові,
то набагато менше фальші буде при грі у тональностях з одним чи двома бемолями.
Наступним кроком має бути уточнення не лише
подібних аспектів формального характеру, а й
необхідне продумування форми, в якій буде написаний твір. Хоча для народних пісень характерна
куплетна форма, проте це не означає, що вона
буде зберігатися у обробці. Можлива наявність
інструментального вступу та завершення, вставок,
де не буде співу. Окрім цього одним з прийомів,
які часом використовується у музичних творах є
створення форми другого плану, коли при збереженні куплетної форми можливе її оформлення на
більш високому рівні у тричастинну, рондо, варіаційну і т. п. Звісно, що не варто обирати форму у
довільному порядку, адже чималу роль буде відігравати саме зміст народного першоджерела.
Окрім цього зауважимо, що вибір спрямування
аранжування музичного матеріалу може мати
абсолютно різне стильове забарвлення. Одним з
шляхів є створення обробки народної пісні, при
якій будуть максимально зберігатися основні особливості фольклорного першоджерела – ладова
основа, структура, форма, специфіка голосоведіння, типові звороти, гармонічна підтримка. Також
можливі стильові перевтілення пісні, коли залишатимуться лише ключові аспекти твору, тоді як
гармонія може ламати наперед установлену логіку
розвитку, наближаючи твір до джазового чи навіть
естрадного звучання. На цей аспект діяльності
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аранжувальника вказує у своїй роботі В. Бичков:
«Проблема вибору акомпанементу – одна з найбільш дискусійних на різних рівнях: чи обрати для
аранжування зразки класичної і сучасної музики
(романси, пісні), чи обмежитися включенням до
репертуару транскрипцій народної творчості, чи
виконувати обробки пісенно-танцювального фольклору, чи «осучаснити» народну тему ритмами,
гармонією, методами розвитку, типовими для сьогоднішньої естрадної музики» [1, с. 4]. У випадку,
коли зберігаються та підкреслюються «народні»
риси твору, тоді доцільним є акцентування уваги
на тих інструментах, що здатні відтворити звучання народного ансамблю, як-от «троїсті музики»
чи передати типові прийоми гри, які сприятимуть
створенню національно забарвленого характеру.
Так само важливим є вибір характеру інструментального супроводу, адже ансамбль народних
інструментів може постійно підтримувати вокальні
партії, вступати лише у окремих розділах чи підтримувати ключові аспекти твору.
При написанні аранжування доцільно створити детальний план розгортання твору, де
буде врахована специфіка розвитку тонального плану – чи будуть використовуватись зміни
тональності – модуляції чи відхилення. При його
формуванні варто проаналізувати вербальний
текст твору, який дасть змогу визначити основні
ключові вузли розвитку драматургії, кульмінаційні
моменти і т. п. Яскравим прийомом, який посилить
драматичність висловлювання в кульмінації, буде
тимчасова чи остаточна зміна тональності. Для
створення наростання буде доцільно підвищувати
теситуру, а після кульмінації – навпаки – понижувати. Після завершення необхідно прорахувати
можливі шляхи формування потрібного образноемоційного стану та специфіку його досягнення.
Під час створення аранжування варто виділити та
прописати основні лінії фактури – мелодія, басова
лінія, контрапунктичні голоси, підголоски та розподілити їх між наявними інструментами. В. Олійник
виділяє у своєму дослідженні наступні типи взаємодії вокального та інструментального начал у
творі: «Під час роботи над партитурою найчастіше
зустрічаються такі види інструментального супроводу вокалу:
– інструментальний супровід із дублюванням
вокальної партії;
– інструментальний супровід без дублювання
вокальної партії;
– комбінований (змішаний) інструментальний
супровід» [3, с. 369].
У процесі написання партитури для інструментального складу, одним з найважливіших розділів
буде виступати вступ. Відомий мистецтвознавець
Є. Назайкінський характеризує значення вступу
наступним чином: «Однак перші миті, вводячи
слухача в поетичний світ музичного твору, від-
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криває його насамперед як певну музично-матеріальну предметно-фонову сферу, як особливий
специфічний художній простір майбутніх музичних
подій» [2, с. 111–112]. Саме в ньому здійснюється
підготовка до появи вокалу, відбувається формування інтонаційного комплексу твору. Найбільш
простим варіантом є проведення матеріалу приспіву у дещо трансформованому вигляді, проте
можливі також інші підходи, коли використовується інтонаційна близькість до основної теми,
але він не повторює її дослівно. В. Олійник виділяє такі принципи побудови вступу, як тематичний, довільний, ритмогармонічний і комбінований.
Специфіку першого типу – тематичного – було
змальовано вище. Довільний принцип передбачає використання абсолютно нового матеріалу,
який не буде пов’язаним з пісенною основою, що
не є надто поширеним, адже може сприяти зменшенню зв’язаності розділів. Ритмогармонічний тип
побудови вступу Олійник розглядає як конструкт,
в якому використовується лише гармонічна лінія,
оформлена певним ритмічним малюнком. Подібний тип є фактично модифікацією тематичного.
На думку Олійник, комбінований тип буде поєднувати елементи попередніх типів. На нашу думку,
більш доцільним є розділення на два різновиди –
тематичний та довільний. У разі ж використання
певних елементів теми (тобто ритму, гармонії,
виключно мелодичної лінії) матеріал не втрачає
зв’язку з темою, тому не варто відокремлювати
ритмогармонічний і комбінований тип від тематичного.
Подібний підхід застосовується і у вставках
та інструментальному завершенні (у разі його
наявності), хоча використання довільного атематичного матеріалу є скоріше виключенням, аніж
правилом. Значення інструментальних епізодів
має надавати можливість відволікти від розгортання вокальних ліній, підготувати наступний розділ форми, створити контрастне переключення.
У завершальному ж розділі має здійснюватись
підсумовування, вибудовуватись архітектонічна
симетричність по відношенню до початкового
матеріалу. Тому варто здійснювати кореляцію між
вступним і завершальним інструментальними епізодами. «Якісне розрізнення елементів у процесуальній тріаді «початок – середина – кінець» та
особлива архітектонічна їх симетричність повинні
проявляти себе і в особливостях функціональної
організації музичної форми. Вже прості спостереження кажуть нам про значну спільність не лише у
побудові, але і в функціях початкових і заключних
побудов музичної композиції» [2, с. 286].
Під час написання аранжування для ансамблю
народних інструментів корисним буде використання комп’ютерного програмного устаткування.
У разі, коли нотний текст буде існувати в електронному вигляді у програмі, яка надає можливість



не лише створити нотний запис, але й відтворити
його у відповідному тембровому забарвленні,
виникає широке коло для оцінювання результату.
Подібний створений електронний варіант досить
легко може корегуватись, адже у багатьох програмах можливе транспонування музичного матеріалу, уповільнення та прискорення відтворення,
додавання динамічних та агогічних уточнень.
Висновки. Народні колективи є одним із найбільш розповсюджених складів, які використовуються в сучасному музичному просторі України.
Досить часто вони включають в себе не лише
хоровий вокальний склад, але й також мають оркестрово-інструментальну частину. Аранжування
для ансамблю народних інструментів постає комплексним завданням, яке передбачає створення
композиції в обраному стилі на основі фольклорного першоджерела. Така практична діяльність
зумовлює наявність високого рівня теоретичних
знань з інструментознавства, гармонії, поліфонії,
аналізу музичних творів.
Наукова новизна полягає у комплексному
дослідженні особливостей аранжування репертуару для інструментальної групи народних колективів, яке передбачає поєднання теоретичних і
практичних знань. Виокремлено основний алгоритм при роботі над створенням аранжування
композиції, в основі якої закладено фольклорне

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
першоджерело. Акцентовано увагу на доцільності
створення партитури у програмах, які дозволяють
не лише створити нотний текст, але й відтворити
його у потрібному тембральному вимірі.
Перспективи подальших досліджень полягають
у можливості застосування отриманих результатів, пов’язаних з виокремленням алгоритму процесу аранжування не лише у теоретичній, але й
практичній діяльності. Їх використання у майбутніх
розробках сприятиме виходу на новий рівень осягнення окресленої проблематики.
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Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасної школи і педагогіки − формування педагогічної майстерності молодого
вчителя. Зокрема, досліджено роль контролю
за навчальною діяльністю молодого вчителя
у його професійному зростанні. Наголошується, що контроль за роботою молодого
вчителя має свої особливості, передбачає всебічну допомогу в опануванні різних видів педагогічної діяльності і має здійснюватися в системі, постійно, за певними показниками та за
конкретними видами роботи. Серед функцій
контролю відзначено констатацію досягнень і
недоліків, виявлення причин, які їх породжують,
глибокий педагогічний аналіз діяльності, регулювання й коригування цієї діяльності, прогнозування подальшого розвитку молодого
вчителя. На основі аналізу шкільної практики
виокремлено етапи, методи і форми контролю за діяльністю молодого вчителя. На
першому етапі відбувається ознайомлення
з роботою молодого вчителя, з рівнем його
підготовленості до педагогічної діяльності.
На другому етапі вивчається виконання молодим учителем вимог навчальних програм і
надання методичної допомоги. На третьому
етапі здійснюється перевірка наданих учителеві рекомендацій. Упродовж усіх етапів
наставники і керівники школи використовують різноманітні методи контролю: спостереження, інтерв’ювання, анкетування,
тестування, бесіди, вивчення документації,
аналіз і самоаналіз уроку, виховного заходу, а
також навчають молодого вчителя робити
висновки зі своєї практики, накопичувати свій
позитивний досвід. З’ясовано, що найпоширенішою формою контролю за діяльністю молодого вчителя є відвідування уроку з подальшим
його аналізом і наданням рекомендацій. Викладено застереження щодо рекомендацій, які,
зокрема, мають бути продовженням висновків, бути реальними і дієвими, тобто містити конкретний план дій.
Ключові слова: педагогічна майстерність, молодий учитель, контроль, етапи
контролю, методи і форми контролю, керівник школи, аналіз уроку.

Постановка проблеми. Реалізація завдання
реформування системи освіти України і розбудови
нової української школи великою мірою залежить
від учителя, його професійної підготовки, ерудиції,
культури. У зв’язку з цим до вчителя, його педагогічної майстерності висуваються високі вимоги.
Особлива надія покладається на молодих учителів − випускників закладів вищої педагогічної
освіти. Вони гостріше відчувають сучасні проблеми, з надією дивляться у майбутнє. Молоді
вчителі мають ґрунтовні знання, певні вміння
і зацікавлення, бажання працювати у школі, з
дітьми, вони сповнені сил і енергії, сподівань і
прагнень, мають бажання реалізуватися як особистість та фахівець, свідомі головного завдання −
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The article is devoted to one of the topical
issues of the present-day school and pedagogy − the formation of the young teacher’s
pedagogical skill. Especially it is cleared up
that the teacher’s activity control plays a great
role in the teacher’s professional development.
It is emphasized, that the young teacher’s
activity control has its peculiarities; it helps
young teachers to master all types of the
pedagogical activity and must be realized continually and methodically. The main functions
of the control are the statement of the young
teacher’s progress and faults, detection of the
causes of the faults, thorough analysis of the
young teacher’s activity, regulation and correction of the activity and prognostication of the
young teacher’s further development. Stages,
methods and forms of the young teacher’s
activity control are defined on a basis of school
practice. At the first stage, school leaders get
knowledge of the young teacher’s work and
the level of his preparedness for the pedagogical activity. At the second stage, school leaders
check the teacher’s execution of standards of
syllabi and curricula and give him methodical
help. At the third stage, they check how the
young teacher fulfills the advices given him
before. At all stages school leaders and mentors use different methods of control: observation, interviewing, questioning, conversation
and discussion, learning documents, analysis
and self-examination of a lesson or educational
actions. They also teach the young pedagogue
to deduce from his activity and to accumulate
his positive experience. The most widely used
form of the young teacher’s activity control is
the school leaders and mentors’ attendance
of the young teacher’s lesson and its analysis.
The notions concerning mentor’s advices are
explicated in the article. They must prolong the
conclusions, to be practicable, realizable and
efficient. The young teacher must be equipped
with a plan of further activity.
Key words: pedagogical skill, young teacher,
stages of control, methods and forms of
control, school leaders, analysis of a lesson.

дати дітям ґрунтовні знання і сформувати високі
моральні якості, виховати громадянина держави.
Усе це становить міцну основу для формування
їхньої педагогічної майстерності.
З іншого боку, молоді вчителі ще глибоко не
осмислюють всю складність професії педагога,
великі та відповідальні завдання, які покладаються на них. Крім цього, у молодих учителів ще
бракує досвіду для вирішення складних завдань
навчання і виховання молодого покоління. З огляду
на це актуальності набуває проблема формування
педагогічної майстерності молодого вчителя.
Оскільки педагогічна майстерність учителя найбільш інтенсивно формується у процесі самостійної роботи в школі, то тут важливу роль відіграють



педагогічні колективи шкіл, на яких покладається
завдання піклування про професійне становлення
молодих учителів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема формування педагогічної майстерності
молодого вчителя привертає увагу багатьох педагогів. Керівники шкіл, працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівники методичних об’єднань узагальнюють і поширюють свій
досвід роботи з молодими вчителями, розробляють методичні рекомендації.
У науковій педагогічній літературі досліджується широке коло питань, пов’язаних з діяльністю
молодого вчителя: професійно-педагогічна підготовка вчителя у закладах вищої освіти (І. Кривонос,
В. Сластьонін, Н. Тарасевич), готовність випускників педагогічних вишів до роботи у школі (О. Абдулліна, Н. Кузьміна), труднощі у роботі молодих
учителів (Ю. Бабанський, Н. Головко), адаптація
молодого вчителя (С. Вершловський, В. Коротов,
Л. Лєсохіна, Ю. Львова, О. Мороз, В. Сластьонін),
удосконалення професійно-педагогічної майстерності молодого вчителя (В. Афанасов, Н. Кузьміна, Г. Чупилко). У доробках підкреслюється роль
педагогічного колективу у формуванні майстерності молодих учителів. Зокрема, наголошується
на необхідності контролю за діяльністю молодого
вчителя як важливої умови формування його професійної майстерності.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
з’ясування ролі контролю за діяльністю молодого
вчителя у формуванні його педагогічної майстерності, а також визначенні цілей, етапів, методів і
форм контролю за його навчальною діяльністю.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Контроль за роботою молодого вчителя має
свої особливості, оскільки «як дріб’язкова опіка і
постійний жорсткий нагляд за роботою молодого
вчителя, так і відсутність контролю за його діяльністю породжує у нього негативне ставлення до
справи» [4, с. 69]. Тому контроль − це не тільки
констатація досягнень і недоліків, а й виявлення
причин, які їх породжують. Без глибокого педагогічного аналізу діяльності молодого вчителя, його
досягнень у всіх ланках навчально-виховного процесу неможливе регулювання й коригування цієї
діяльності, а також прогнозування подальшого
розвитку молодого вчителя.
Головне призначення контролю за діяльністю
молодого вчителя − це всебічна допомога в опануванні різних видів педагогічної діяльності, а отже, і
сприяння його професійному зростанню. Тому він
має здійснюватися в системі, постійно, за певними
показниками та за конкретними видами роботи.
Так, об’єктом контролю має бути процес навчання
(виконання навчальних програм, рівень навчальних досягнень учнів, продуктивність роботи молодого вчителя, стан викладання предмета, орга-
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нізація позакласної роботи з предмета тощо),
методична робота (методичний рівень молодого
вчителя, його участь у різних формах методичної роботи), наукова і експериментальна діяльність (нововведення і ступінь їх наукової обґрунтованості, результативність нововведень, рівень
наукової підготовки педагога). Методи контролю
різноманітні: спостереження, інтерв’ювання, анкетування, тестування, бесіда (з учителем, учнями,
батьками, колегами), вивчення документації (журналів, планів роботи, учнівських зошитів тощо),
аналіз і самоаналіз уроку, виховного заходу [2].
Відповідно до цілей контролю можна виокремити 3 етапи. На першому етапі здійснюється знайомство з роботою молодого вчителя, з рівнем
його підготовленості до педагогічної діяльності.
З цією метою керівник школи проводить бесіди з
учителем, відвідує його уроки. При цьому відвідування уроків починається не з першого дня його
діяльності, а приблизно з другого-третього тижня
роботи. Це дає змогу вчителеві познайомитися
з учнями, зорієнтуватися на цей колектив учнів,
самому побачити свої недоліки та оцінити свої
можливості. У цей час керівник школи і наставник
проводять бесіди з молодим учителем, допомагають скласти календарний і перші поурочні плани,
підготуватися до першого уроку (визначити цілі,
структуру уроку, відібрати матеріал для одногодвох уроків, залучити додаткову літературу, необхідні технічні засоби навчання).
Потім керівник школи відвідує серію уроків
(6−8) молодого вчителя з метою вивчення його
методичної та теоретичної підготовки. З бесід з
керівниками шкіл було з’ясовано, що найбільш
загальними висновками за цією серією уроків
є такі: вчителі-початківці добре уявляють мету і
завдання школи та своє призначення у ній, мають
достатній рівень загальноосвітньої та спеціальної підготовки; прагнуть реалізувати дидактичні
принципи навчання: науковість, систематичність,
доступність, наочність, зв’язок з життям. Водночас
брак досвіду роботи з дітьми, розрив між деякими
вміннями і навичками та теоретичними знаннями
створює певні труднощі на початковому етапі
педагогічної діяльності. Так, учителі ще не вміють чітко спланувати свою роботу з урахуванням
вимог навчальних програм і психологічних особливостей школярів; відсутня чітка організація етапів
уроку і дисципліни. У результаті невідповідності
між змістом навчального матеріалу та методами
його викладення виникають труднощі у взаєминах
з учнями. Помічаючи ці труднощі, вчителі не вміють правильно визначити їх причини і попередити
їх, на уроці часто користуються випадковим набором методів і прийомів, не узгоджуючи їх із завданнями уроку.
Після відвідування першої серії уроків молодим учителям дається певний час для самооцінки
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своїх уроків. Потім проводиться бесіда, під час
якої з’ясовуються труднощі, з якими зустрілися
вчителі у підготовці і проведенні уроків, та виявляються шляхи їх подолання. Зробивши висновок
про теоретичну і методичну підготовку молодого
вчителя, керівник школи радить відвідати уроки
досвідчених учителів, насамперед наставника, з
метою вивчення питань, які найбільше утруднюють учителів (наприклад, вибір способів організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці у
відповідності до поставлених завдань і специфіки
навчального матеріалу; способи стимулювання
активності учнів тощо), а також радить обрати для
самостійної розробки методичну тему, дослідження
якої допоможе вчителеві подолати труднощі.
На другому етапі керівник школи відвідує
серію уроків з метою вивчення виконання вимог
навчальних програм і надання методичної допомоги. Під час відвідування уроків молодих учителів з цією метою встановлено, що молоді вчителі
не досить реалізують розвивальну та виховну
функції уроку. Про це, зокрема, свідчить низький рівень дисципліни, несвоєчасне виконання
учнями вимог учителя, відсутність бажання відповідати на запитання, нудьга на уроках. Відсутня
робота із формування вміння слухати, немає єдиного темпу письма, не завжди висуваються вимоги
до стану робочого місця учнів, оформлення робіт
у зошитах, записів на дошці. Мовлення вчителя
або гучне, що дратує, або тихе, невиразне. Учителі роблять невиправдано багато зауважень,
виховний ефект яких знижується через відсутність
контролю за їх виконанням. У результаті учні показують низький рівень знань, умінь і навичок. Це
пояснюється недостатньою увагою до відпрацювання в учнів навичок.
Під час аналізу цієї серії уроків керівник ще
раз привертає увагу молодого вчителя до вимог
навчальних програм, вказує на недоліки в їх реалізації, а також пропонує шляхи їх усунення. Наприклад: приділити увагу випрацюванню в учнів умінь
та навичок; продумати систему вправ з метою
закріплення знань і доведення до автоматизму
деяких умінь; надати урокам більшої практичної спрямованості, плануючи практичну роботу з
учнями тощо. Також рекомендують відвідати уроки
досвідчених учителів з метою вивчення питання
реалізації вимог навчальних програм.
На третьому етапі керівник відвідує декілька
уроків молодого вчителя з метою перевірки наданих учителеві рекомендацій, а також проводить
бесіди за змістом документів методичного характеру. В основному керівники шкіл відзначають, що
молоді вчителі успішно реалізують рекомендації,
які їм надавалися під час відвідування уроків: вони
покращують підготовку до уроків, відвідують уроки
наставників і вчителів-методистів. Усе це позитивно впливає на організацію навчально-вихов-
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ної роботи: вчителі вже на кінець першого року
роботи можуть чітко формулювати завдання уроку
і успішно їх реалізовувати, у своїй роботі використовують деякі елементи досвіду вчителів-наставників і методистів. Водночас є невелика частка
вчителів, які продовжують припускатися помилок,
що і на попередніх уроках. У таких випадках варто
з’ясувати причини такого ставлення до роботи і
накреслити конкретний план індивідуальної допомоги вчителеві.
Найпоширенішою формою контролю за діяльністю молодого вчителя є відвідування уроку. При
цьому керівник школи може зосередити свою увагу
як на загальних питаннях (готовність молодого вчителя до професійної діяльності, виконання вимог
навчальних програм), так і на окремих питаннях
ведення навчального процесу (реалізація дидактичних принципів навчання, ефективність застосування методів навчання, здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі
навчання, стимулювання активної навчальної
праці учнів, відповідність форм, методів, дидактичних завдань до структури уроку, ефективність
використання технічних засобів навчання, наочності, реалізація міжпредметних зв’язків тощо).
Перед відвідуванням уроку молодого вчителя
керівник школи з’ясовує, як він готувався до уроку,
яку додаткову літературу використовував, якими
методичними посібниками чи інтернет-ресурсами
користувався. Під час аналізу відвіданих уроків у
бесіді підкреслює перш за все достоїнства діяльності вчителя, позитивні його якості. Відомо, що
якщо успіхи молодого вчителя помічено, визнано
іншими, то його задоволеність результатами праці
зростає, і це є однією з умов його професійного
просування.
Важливо навчити молодого вчителя робити
висновки зі своєї практики, накопичувати свій
позитивний досвід. Найбільш вигідним у цьому
відношенні є поетапний аналіз уроку, запропонований Ю. Конаржевським [3, с. 99−122]. Він пропонує розчленування уроку на частини і дослідження
кожної з них окремо і водночас у зв’язку з іншими
частинами. Не варто різко й категорично висловлювати свою думку з приводу того чи іншого виду
роботи, а розібратися, чому вчитель вчинив так, а
не інакше. Кращою формою аналізу уроку є бесіда,
в якій з’ясовуються такі питання: як учитель визначив мету уроку? Як сплановано діяльність учнів на
уроці? Чому використано той чи інший метод, прийом вивчення нового матеріалу? Що дало використання відеоматеріалів, інтернет-ресурсів? Чи
виправдався передбачуваний учителем хід уроку?
Наскільки важким є матеріал, що вивчається, для
учнів і як було попереджено труднощі учнів у його
сприйнятті та засвоєнні? Ці та інші питання дають
змогу керівнику школи з’ясувати причини недостатньої підготовки вчителя до уроку, виявити



здатність молодого педагога орієнтуватися в педагогічному процесі, рівень оволодіння педагогічною
діяльністю. Головна мета такої бесіди − допомогти
молодому вчителеві побачити свої досягнення і
вказати шляхи усунення недоліків у роботі.
Аналіз уроку закінчується висновками і рекомендаціями. Ми поділяємо вимоги до рекомендацій, які вже напрацьовано в педагогічній літературі.
1. Рекомендації мають бути продовженням
висновків. Якщо, наприклад, у висновках говориться, що вчитель не досить повно використовує
матеріал, що вивчається, у виховних цілях, то йому
слід порекомендувати, якими способами можна
усунути цей недолік. При цьому важливо довести
правильність рекомендацій: навести приклад
уроку, який мав кращі результати, послатися на
праці педагогів, які визначили закономірності процесу навчання, опис прикладів у літературі тощо.
2. Рекомендації мають бути реальними, для
їх реалізації мають бути певні умови. Так, якщо
директор радить учителеві використовувати у
своїй роботі технічні засоби навчання або наочні
посібники, то вони мають бути наявні у школі.
3. Рекомендації мають містити конкретний план
дій, а не зводитися тільки до поради прочитати
літературу чи відвідати уроки колег.
4. Дієвість рекомендацій − обов’язковий контроль за їх виконанням [1, с. 72−73].
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Висновки. Контроль за діяльністю молодого
вчителя є важливим складником внутрішньошкільного контролю. Його мета – підтримати молодого вчителя на перших етапах його роботи, щоб
у нього сформувалася впевненість у собі, своїх
можливостях досягти успіху. Врешті-решт, контроль за діяльністю молодого вчителя спрямований
на підвищення його професійної майстерності, що,
своєю чергою, сприяє підвищенню якості всього
навчально-виховного процесу в школі. Головним
об’єктом уваги керівників шкіл є урок молодого
вчителя, підготовка до уроку, його результати, взаємини з учнями.
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Стаття присвячена питанню генезису
інтеграційних процесів в українській педагогіці. Зокрема, запропоновано в історії
становлення теорії інтеграції в українській
педагогіці з початку 90-х дотепер розрізняти п’ять етапів. У статті зазначено,
що на першому етапі поняття інтеграції
адаптувалося із загальнонаукового у педагогічне, відкриваючи новий напрям дослідження в освіті, який базується на принципі інтегративності та інтегративному
підході до навчально-виховного процесу. На
другому етапі формується поняттєвий
апарат інтеграції змісту освіти, вперше
визначається інтеграція як дидактичний
принцип, починається теоретичний аналіз
розрізнених розробок з проблем інтеграції.
На третьому етапі відбувається формування теоретико-методологічних основ
інтеграції в освіті, вводяться поняття
педагогічної інтеграції та педагогічної
інтегрології. Показано, що суттєво зміщуються акценти від міжпредметних зв’язків
та професійного спрямування до інтеграції змісту навчання у професійній, особливо
професійно-технічній школі. Сутність четвертого етапу дослідження інтегративних
тенденцій в українській педагогіці полягає в
поглибленні методичного аспекту інтегрованого навчання на основі розроблених теоретико-методологічних основ. Його особливістю є акцентування внутрішньоциклової
інтеграції, яка є вищим рівнем стосовно
внутрішньопредметної та міжпредметної
інтеграції змісту навчання на попередньому
етапі. Автором зазначено, що активно розробляються не лише зміст, але й форми і
методи інтегрованого навчання. Особливістю п’ятого етапу є розширення функцій
інтеграції та актуалізація проблеми міжциклової інтеграції: інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін. Увага
науковців спрямовується на інтегративні
аспекти виховання. Досліджуються можливості використання інтегративного підходу
до формування загальнолюдських та професійних якостей особистості.
Ключові слова: теорія інтеграції, педагогічна інтегрологія, інтегративні тенденції,

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Інтеграції змісту навчання передували такі історико-педагогічні умови, як потреба постійно пристосовуватися до нових інформаційних умов;
перехід від посиленої диференціації наук до етапу
їх інтеграції; посилення і розвиток системного,
діяльнісного та особистісного підходів в освіті; розмежування понять «міжпредметні зв’язки», «координація», «синтез», «професійне спрямування»
та «інтеграція» у контексті їх педагогічного трактування; початок розробки сутнісно-категоріальних характеристик інтеграції: видів, рівнів, типів
інтеграції, її методології, шляхів упровадження
в навчальний процес тощо; теоретичний аналіз
досвіду інтеграції та спроби його методологічного
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принцип інтегративності, генезис інтегративних процесів.
The article is devoted to the genesis of integration
processes in Ukrainian pedagogy. In particular, it
is suggested in the history of the formation of the
theory of integration in Ukrainian pedagogy from
the beginning of the 90’s to the present time to
distinguish five stages. The article states that at
the first stage the concept of integration has been
adapted from general scientific to pedagogical,
opening a new direction of research in education,
which is based on the principle of integrability and
integrative approach to the educational process.
At the second stage, a conceptual apparatus for
integrating the content of education is formed,
for the first time integration is defined as didactic
principle, the theoretical analysis of disparate
developments on integration problems begins.
The third stage involves the formation of theoretical
and methodological foundations of integration in
education, introduces the concept of pedagogical
integration and pedagogical integrology. It is
shown that the emphasis is sharply shifted from
interdisciplinary connections and professional
orientation to the integration of the content of
training in a professional, especially vocational
school. The essence of the fourth stage of the
study of integrative tendencies in Ukrainian
pedagogy is to deepen the methodological aspect
of integrated learning based on the developed
theoretical and methodological foundations. Its
feature is the emphasis on intra-cycle integration,
which is a higher level in terms of the intrinsic
and intersubject integration of the content of the
training in the previous stage. The author notes
that not only content, but also forms and methods
of integrated training are actively being developed.
The peculiarity of the fifth stage is the expansion of
the functions of integration and actualization of the
problem of inter-cycle integration: the integration
of the content of humanities and natural sciences.
The attention of scholars is aimed at integrating
aspects of education. The possibilities of using an
integrative approach to the formation of universal
and professional qualities of an individual are
investigated.
Key words: integration theory, pedagogical
integrology, integrative tendencies, integrability
principle, genesis of integrative processes.

осмислення; аналіз історичного досвіду близьких
до інтеграції процесів в освіті (комплексної системи, міжпредметних зв’язків, міждисциплінарних
курсів); полiтехнiзацiя загальноосвітньої школи та
розвиток професійної педагогіки, зокрема педагогіки професійно-технічної освіти; значне зростання
міждисциплінарних та поява інтегративних курсів
у змісті навчання; наростання суперечності між
формами та новим змістом навчання, що вела до
закономірної зміни форми: міжпредметні зв’язки
поступово витісняються інтеграційними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом у педагогічній науці приділяється
значна увага інтегративним процесам, однак проблема їх становлення і розвитку є малодослідженою.



У психолого-педагогічній літературі досліджувалися питання генезису інтеграційних процесів в українській педагогіці. Засновники наукових
шкіл інтеграції у професійній освіті С. Гончаренко,
Р. Гуревич, І. Козловська здійснили теоретикометодологічне обґрунтування концептуальних
основ інтеграції.
За надзвичайної важливості цих досліджень
ступінь розробки проблеми генезису інтеграції
у вітчизняній педагогіці є недостатнім і потребує
подальшого аналізу.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не досить висвітленим є саме
генезис інтеграційних процесів в Україні, оскільки
практично всі наукові розробки стосуються або
теоретико-методологічних основ інтегративних
процесів, або ж конкретних методичних розробок
нижчих рівнів інтеграції.
Мета статті – визначити й охарактеризувати
етапи становлення та розвитку інтегративних процесів в Україні та дати обґрунтовану оцінку сутності
інтегративних тенденцій в українській педагогіці.
Виклад основного матеріалу. Історія інтеграції в освіті ХХ століття структурується на три якісно
різні етапи, зокрема у роботах А. Данилюка: рубіж
віків – 20-і роки (проблемно-комплексне навчання
на міжпредметній основі, трудова школа); 50–70-і
роки – міжпредметні зв’язки; 80–90-і роки – власне
інтеграція. Період становлення поняття «міжпредметні зв’язки» цей автор поділяє на етапи.
Перший етап, 1945–1958–1965 рр. У зарубіжній
педагогіці почалась критика педоцентричних концепцій та з’явились обґрунтовані праці предметоцентристів. З цього часу інтеграція стає одним із
дидактичних принципів, але формою її реалізації
залишаються міжпредметні зв’язки.
Другий етап, 1966–1979 рр. Відбуваються
окремо- і загальнометодичні дослідження проблеми міжпредметних зв’язків; виконання численних дисертацій; послідовна реалізація комплексного підходу до навчання і виховання школярів;
дослідження освітніх, виховних і розвиваючих
функцій міжпредметних зв’язків і розробка методичних рекомендацій з їх здійснення.
Третій етап, 1980–1983 рр. Отримання категорією «міжпредметні зв’язки» статусу загальнодидактичної; нове змістове наповнення цього
поняття (намічається тенденція переходу його в
розряд принципу), і, як наслідок, входження його
формальної сторони в суперечність зі змістом;
проведення першого цілісного і системного дослідження проблеми міжпредметних зв’язків (І. Зверев, В. Максимова), в якому вперше використовується термін «теорія міжпредметних зв’язків».
Четвертий етап, 1984–1991 рр. Гуманізація,
демократизація освіти, здійснення паралельного
розвитку двох дидактичних теорій – «теорії міжпредметних зв’язків» і «теорії інтеграції».

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
П’ятий етап, 1992–1998 рр. Останній сплеск у
розвитку теорії міжпредметних зв’язків і її переростання у нову теорію.
Є й інші класифікації, зокрема розроблені
М. Чапаєвим.
Перший етап, 1983–1988 рр. Закріплення категоріального поняття «інтеграція» в освіті, поява
перших дисертаційних досліджень з проблеми.
Другий етап, 1989–1992 рр. Початок створення
й апробації численних інтегрованих курсів.
Третій етап, 1993–1994 рр. Формування концепцій, об’єктом вивчення яких є інтеграційні процеси:
вироблення критеріїв відбору і створення методик
конструювання інтеграційного змісту освіти; продовження експериментування в сфері проведення
інтегрованих уроків і роботи з інтегрованих курсів (основних і факультативних); початок дискусії
про місце інтегрованих курсів у загальній системі
шкільної освіти; збільшення потоку досліджень з
проблеми інтеграції.
Четвертий етап, 1995–1997. Пік активності публікацій, видання найбільшої кількості практичних
рекомендацій зі здійснення інтеграції на різних рівнях освіти; дослідження інтеграційних процесів у
світовому освітньому просторі; загострення дискусії
про місце і значення інтегрованих курсів і інтегрованих уроків у системі загальної і професійної освіти;
вирішення питання про підготовку фахівців, здатних
до роботи в інтегрованих освітніх системах, усвідомлення можливості виходу з кризи через зміну підходу
до трактування явища інтеграції, яке має мислитися
і розглядатися у руслі загальнонаукових традицій і
розумітися як синтез двох діалектично протилежних процесів інтеграції і диференціації; створення
А. Данилюком першої педагогічної теорії інтеграції,
що відповідає загальнонауковим вимогам.
П’ятий етап, 1998 р. Продовження процесу
«складання» дидактичної теорії інтеграції, осмислення її як феномена культури; підготовка до переходу теорії на новий рівень – рівень синтезу, що
поєднує у собі інтеграцію і диференціацію, концентрацію і кореляцію, міжпредметність і інтеграцію.
Початком наукових досліджень із проблеми
інтеграції в Україні були праці С. Гончаренка,
які стали джерелом формування двох наукових
шкіл: Вінницької під керівництвом Р. Гуревича та
Львівської під керівництвом І. Козловської, які,
своєю чергою, стали фундаторами численних
досліджень з цієї проблеми. Представниками цих
наукових шкіл здійснено теоретико-методологічне
обґрунтування концептуальних основ інтеграції,
що дало поштовх для подальшого дослідження:
обґрунтування концептуальних засад інтеграції
знань учнів професійно-технічної школи, інтегративного підходу до конструювання змісту освіти,
визначення оптимального співвідношення між
процесами інтеграції та диференціації у змісті
освіти.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Вивчення інтегративних процесів в українській
педагогіці після 1990 р. є логічним результатом
досліджень радянських учених попередніх років.
На початку 80-х рр. переважали педагогічні дослідження, що відображали інтегративні тенденції
у науці. Зокрема, вивченням особливостей інтегративних процесів у педагогічній науці займався
І. Майзель. У ці роки відбувається закріплення
категоріального поняття «інтеграція» в освіті, поява
перших дисертаційних досліджень з проблеми.
Першим дослідженням із проблем інтеграції у радянській педагогіці був збірник праць
«Интегративные процессы в педагогической науке
и практике», виданий у 1983 році. У цій роботі
поняття «інтеграція»» було введено в педагогіку.
Із цього часу починається етап більш детальної
розробки сутнісно-категоріальних характеристик
інтеграції: видів, рівнів, типів інтеграції, її методології, шляхів упровадження у навчальний процес
тощо. Цій проблемі присвячені роботи В. Безрукової, В. Фоменко, К. Колесиної та інших учених.
Сутнісно-категоріальні характеристики інтеграції одним з перших почав досліджувати І. Зверев. У статті «Межпредметные связи как педагогическая проблема» [1] він розділяє поняття
«інтеграція» та «координація». Інтеграція означає об’єднання декількох навчальних предметів в
один, у якому наукові поняття зв’язано спільним
змістом та методами викладання. Координація –
детально розроблений взаємозв’язок
У 80-90-х роках спостерiгається наростання
iнтегративних тенденцiй у педагогiцi, розробляються рiзноманiтнi методики вивчення груп
предметiв вiд повного синтезу знань до простої
координацiї навчального матерiалу за принципом великих автономних блокiв зi збереженням
специфiки кожного навчального предмета [4].
Важливим явищем 90-х років є створення
навчально-наукових комплексів, що ґрунтуються
на інтеграції науки та освіти в системі неперервної освіти. Вони сприяли формуванню «надпредметних» навичок тих, хто навчався, розвитку критичного мислення, а також вихованню майбутніх
молодих дослідників та вчених.
З 90-х років теорія інтеграції в дидактичному
аспекті почала активно розвиватися в Україні. Різним напрямам інтеграції в освіті було присвячено
дослідження Б. Будного, С. Гончаренкa, К. Гуз,
Р. Гуревича, О. Джулик, Л. Дольнікової, B. Ільченко,
Б. Камінського, І. Козловської, В. Семиченко,
В. Сидоренкa, Л. Сліпчишин, Р. Собкa, Я. Собкa,
А. Степанюк, Н. Талалуєвої, Т. Яценко та ін.
Отже, педагогічна наука накопичила певний
досвід щодо вивчення явища інтеграції, її значущості для освіти та практики використання у
навчальному процесі (у вигляді інтегрованих курсів, створення навчально-наукових комплексів
тощо).

30

Випуск 13. Т. 2. 2019

Таким чином, інтеграція 80-х – початку
90-х років – це науково більш розвинена ідея комплексного навчання початку століття, яка не відокремлюється від предметності та не протистоїть їй.
На цей час накопичено великий досвід дослідницької діяльності в сфері педагогічної інтеграції, яка
досліджується на трьох рівнях її функціонування [2]:
методологічному – синтез педагогічного та наукового знання, методів; теоретичному – синтез педагогічних теорій та концепцій; практичному – інтеграція
компонентів змісту освіти (створення інтегрованих
дисциплін, курсів, предметів тощо).
З кінця 90-х років починається етап більш
детального конструювання систем навчання на
основі інтеграції знань та визначення загальнодидактичних підходів до побудови їх цілей, змісту,
принципів, методів та засобів.
І. Козловська [3] вперше ввела поняття дидактичної інтегрології як галузі педагогічного знання,
що досліджує сутність, закономірності і застосування інтеграції в теорії навчання, та обґрунтувала
реформування предметної системи навчання в
предметно-інтегративну. Вона обґрунтувала методологічні підходи – історико-філософський, синергетичний, системний, проблемний, структурний,
функціонально-організаційний та прогностичний –
до інтеграції знань на основі системного аналізу
філософських, гносеологічних та логіко-психологічних передумов упровадження інтеграційних
процесів в освіті.
Уперше в Україні теорія інтеграції у професійній освіті представлена як єдина наука, окреслено
закони її функціонування, представлені приклади
її практичної реалізації (С. Гончаренко, Р. Гуревич,
І. Козловська). Представниками наукових шкіл
здійснено теоретичне та методологічне обґрунтування концептуальних основ інтеграції, що дало
поштовх для подальшого дослідження: обґрунтування концептуальних засад інтеграції знань учнів
професійно-технічної школи, інтегративного підходу до конструювання змісту освіти, визначення
оптимального співвідношення між процесами інтеграції та диференціації у змісті освіти, визначення
умов та форм співіснування між предметними та
інтегративними курсами, вивчення інтеграції в
ракурсі комп’ютеризації та ін.
Суттєво зміщуються акценти від міжпредметних зв’язків та професійного спрямування до інтеграції змісту навчання у професійній, особливо
професійно-технічній школі.
З початку 2000-х років починає здійснюватися
структуризація основи і чинників педагогічної інтеграції як цілісної сукупності початкових передумов
і причин, що зумовлюють процес її реалізації в
сфері освітньої практики і теорії.
Особлива увага у дослідженнях цього періоду
приділяється різним аспектам створення інтегрованих курсів. Актуальність проблеми інтегрова-



них курсів зумовила необхідність розроблення
відповідної теорії. У 2002 році Я. Собко порушує
проблему виділення самостійної галузі педагогіки – дидактики інтегрованих курсів, «яка структурується за логічною схемою: загальна дидактика
інтегрованих курсів – окремі дидактики вивчення
конкретних інтегрованих курсів» [5].
Дослідження інтегративних тенденцій в українській педагогіці на початку 2000-х років полягає
в поглибленні методичного аспекту інтегрованого навчання на основі розроблених теоретикометодологічних основ. Його особливістю є акцентування внутрішньоциклової інтеграції, яка є
вищим рівнем стосовно внутрішньопредметної
та міжпредметної інтеграції змісту навчання на
попередньому етапі. Активно розробляються не
лише зміст, але й форми і методи інтегрованого
навчання.
Висновки. Таким чином, можна стверджувати,
що особливістю розвитку інтегративних процесів
є розширення функцій інтеграції та актуалізація
проблеми міжциклової інтеграції: інтеграції змісту
гуманітарних та природничих дисциплін. Увага
науковців спрямовується на інтегративні аспекти
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виховання. Досліджуються можливості використання інтегративного підходу на формування
загальнолюдських та професійних якостей особистості.
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У статті автором порушено актуальне
питання історії становлення і рушійних чинників розвитку ідеї підготовки учителів хімії
у світовій і вітчизняній педагогічній думці.
Зокрема, автором наголошено, що головним рушійним чинником став розвиток
і популяризація хімії як наукової галузі від
середини XVII ст. і дотепер. Указано, що на
проблемі вивчення і викладання хімії, необхідності підготовки відповідних педагогічних кадрів у різні часи наголошували визначні
громадські і педагогічні діячі. Серед них –
С. Гартліб, Дж. Мільтон, У. Петті, Д. Дідро,
Ж.-Ж. Руссо, Ж.А. Кондорсе, В.М. Татіщев,
М.В. Ломоносов, Г. Спенсер, К.А. Сен-Сімон.
Автором аргументовано, що М.В. Ломоносов першим долучився до організації практичної підготовки вчителів до викладання
хімії, став автором перших навчальних книг
з хімії. Також у статті указано, що певних
ознак системності підготовка фахівців з
хімії набула завдяки відкриттю і роботі Технологічного інституту у Харкові з механічним і хімічним відділеннями, Політехнічного
інституту у Києві. У статті зазначено, що
на початку ХХ ст. до рушійних чинників розвитку досліджуваної ідеї додалася потреба
якісного оновлення змісту загальної освіти.
На підтвердження наведено приклад пропозицій І.О. Анопова, П.М. Ігнатьєва.
Також автором відзначено той факт, що
практичні напрацювання викладачів і студентів Харківських механіко-машинобудівного і хіміко-технологічного інститутів,
Донецького індустріального інституту,
Харківського державного університету
у 1930-ті роки забезпечували можливість
ефективної підготовки відповідних учительських кадрів, привертали увагу педагогічної спільноти до проблеми викладання
хімії у школах. Дослідженням встановлено,
що чергові етапи розвитку теорії і практики підготовки вчителів хімії датовані
1966 і 1998 роками, коли на законодавчому
рівні в Україні були реалізовані зміни у змістовому наповненні дисциплін природничого
циклу, що слугувало причиною відповідних
перетворень і в системі підготовки вчителів. Автором виокремлено проблематику
подальшої наукової розробки теми, а саме:
питання аналізу структурних компонентів
і програм роботи кафедр, що забезпечували підготовку профільних педагогічних
кадрів в українських вищих педагогічних
закладах у період 1920–1990 років.

Вступ. Сучасна освіта в Україні переживає стан
реформування і трансформації. В основі реформ
в освітянській галузі – компетентнісний підхід.
У цьому ключі відбувається якісне оновлення
змістової і методичної частини підготовки вчителя
хімії. Випускник сучасного закладу вищої освіти
має володіти арсеналом сучасних науково достовірних знань, широким колом професійних, психолого-педагогічних, методичних і дослідницьких
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The article shows the problem of historical
researches of chemistry teachers’ education. It is
mentioned that nowadays the creative retrospective
reviews of the best methodological works help to
educate the pedagogic personnel. It is ascertained,
that the educational reforms in the world and in
the Ukrainian schools in the 17th century were the
main reasons to educate chemistry teachers. It was
mentioned by the author that the initiators to make
chemistry a science made a major contribution
to form the idea that is researched in this work.
This article shows the importance of the work
of the chemist R. Boyle, enlighteners S. Hartlib,
W. Petty, J. Milton, D. Diderot, J.J. Rousseau,
J.A. Condorcet, G. Spencer and C.H. SaintSimon. Between the enlighteners of our country
were singled out the works of V.M. Tatishchev and
M.V. Lomonosov. These enlighteners emphasized
the worldview importance of chemistry in the forming
of spirituality of man. It was accentuated, that
M.V. Lomonosov was the first chemistry professor
and he was the author of books and academic
programmes in chemistry. It was argued that the
opening of the Technological Institute in Kharkiv
and its departments of chemistry and mechanics in
1885 and the opening of the Polytechnic Institute
in Kyiv in 1898 helped to form system views in
chemistry teachers’ education. Educational and
scientific works of professors and graduates
of these educational establishments helped to
improve the quality of the study of chemistry and
to popularize this science. It was mentioned that
the projects of reforms in general education let by
I.O. Anopov and P.M. Ignatiev at the beginning of
the 20th century were important factors to make
progress of the idea that is researched in this work.
The works of professors and students of Kharkiv
Institute of Engineering and Machine-Building,
Kharkiv Institute of Chemical Engineering and
Donetsk Technical Institute are the next factors in
the development of the idea that is researched in
this work. It was emphasized that the reforms in
general and professional education in 1966 and
1998 were the turning point in chemistry teachers’
education: qualitative changes in chemistry
curriculums, reforms in methodological support,
which help to upgrade the level of education of
chemistry teachers in Ukrainian institutes of higher
education.
Key words: chemistry, teacher, general
education, school, reform, content.

знань, груп компетентностей: ключових (певний
рівень знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень,
які можна застосувати у різних сферах життєдіяльності людини), загальнопредметних (набуваються
упродовж опанування певної освітньої галузі),
предметних (сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретної навчальної
дисципліни і наукової галузі впродовж конкретного періоду навчання). Інноваційні процеси, що



відбуваються у закладах загальної освіти, передбачають якісні зміни і світоглядну підготовку майбутнього вчителя хімії. Сучасний учитель хімії має
показати велич і значимість науки в буденному
житті кожної людини, залежність цінності здоров’я
від наукових знань. Учитель хімії має стати активним дослідником актуальних наукових і суспільно
значимих проєктів, уміти залучати до наукових
досліджень учнів. Потреби часу скеровують вектор педагогічного процесу на підготовку креативних, активних фахівців, здатних самостійно
аналізувати, екстраполювати здобуті знання для
вирішення професіональних і життєвих проблем.
За таких умов вивчення і критичний аналіз історії
підготовки вчителів хімії, творча ретроспекція кращих методичних наробок сприятиме вирішенню
завдань якісної підготовки педагогічних кадрів на
потребу часу.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання
підготовки вчителів хімії перебуває у колі активного
обговорення. Цікаві матеріали і наукові узагальнення представлено у публікаціях Н.М. Буринської
[1], Л.В. Бурчак [2], О.Г. Максимова [3], О.Г. Ярошенко [4]. Однак за всієї значущості проведених
досліджень питання світоглядної підготовки вчителів хімії відповідні історико-педагогічні наукові розвідки до цього часу не деталізовані.
Мета та завдання. Завданням цієї статті визначено розкриття історії становлення і розвитку ідеї
підготовки вчителів хімії у світовій і вітчизняній
педагогічній думці.
Методи. У роботі використано традиційні
для історико-педагогічних досліджень методи:
порівняльно-історичний і системно-структурний
з метою визначення ступеня наукової розробки
проблеми, конкретизації історії становлення ідеї;
загальнонаукові – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація наукових фактів для
визначення й характеристики витоків зазначеної
проблеми; вивчення історичної літератури, нормативних документів – для узагальнення прикладів
педагогічної практики, практичного досвіду; педагогічна ретроспекція – для розробки шляхів творчого використання позитивних здобутків за умов
сьогодення.
Результати. Дослідження засвідчило, що започаткування підготовки вчителів хімії віднесено до
середини XVII ст., коли постала практика реальної
освіти, у зміст загальної освіти було введено відомості природничої історії, фізики, хімії. Це зумовило потребу підготовки наукових і педагогічних
кадрів. Одним із перших ініціаторів у цьому напрямі
визнано хіміка Р. Бойля. Наступниками у створенні
і змістового забезпечення реальної освіти, у тому
числі хімії, вказано С. Гартліба, Дж. Мільтона,
У. Петті. Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо і Ж.А. Кондорсе, які
наголошували на значенні хімії для формування
практичних навичок комерції і здійснення спосте-
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режень довкілля. В.М. Татіщев і М.В. Ломоносов
розкрили світоглядне значення хімії для формування духовності в людини. М.В. Ломоносов став
першим професором хімії і автором програм і
навчальних книг з хімії. Г. Спенсер і К.А. Сен-Сімон
акцентували увагу на значимості практичних
результатів досліджень з хімії, пропонували розширити відповідний складник навчальних програм
загальної і професійної освіти. Формування практики підготовки вчителів хімії віднесено до періоду
відкриття 1885 р. Технологічного інституту у Харкові з механічним і хімічним відділеннями і 1898 р.
Політехнічного інституту у Києві. І.О. Аноповим і
П.М. Ігнатьєвим на початку ХХ ст. було ініційовано
реформування змісту вивчення реальних дисциплін, серед них – хімії. Науковому піднесенню
хімії сприяли наробки викладачів і студентів Харківських механіко-машинобудівного і хіміко-технологічного інститутів, Донецького індустріального
інституту, Харківського державного університету. 1966 і 1998 роки відмічено як знакові, коли
відбулося якісне оновлення шкільних навчальних програм з хімії, і, відповідно, передбачалися
реформаційні процеси у змістовно-методичному
забезпеченні високого рівня підготовки вчителів
хімії в українських вишах.
Обговорення. Сучасна освіта перебуває у
стадії системного реформування. З огляду на цю
особливість варто зосередити увагу на важливих моментах змістових особливостей історикопедагогічного дослідження. Зокрема, значущим є
усвідомлення факту, що основні виховні і розвивальні потенції хімії закладені не лише в осмислених фактах науки, але й у навчальному процесі.
Їх використання забезпечує вирішення найважливіших завдань виховання і розвитку особистості. Про це найбільш виразно висловлювався
М.В. Ломоносов. Визначний науковець і педагог
наголошував на тому, що «вивчення хімії переслідує дві мети: одна – вдосконалення природничих наук, друга – примноження життєвих благ»
[5]. Також варто взяти до уваги той факт, що з
позицій авторитетного педагога Л.В. Занкова, не
будь-яка навчальна діяльність забезпечує оптимальні умови для виховання і розвитку особистості [6]. Вирішальне значення у цьому аспекті
має розумний вибір і співвідношення елементів
змісту навчальної дисципліни, відповідних форм і
методів навчання. Також варто взяти до уваги той
факт, що хімія розкриває додаткові перспективи
для реалізації компетентнісного підходу в освіті.
Отже, освіта має пов’язуватися з виробничою працею, самоврядуванням, творчістю.
Варто також звернути увагу і на життєтворчі перспективи цієї науки і навчальної дисципліни. Погоджуємося із сучасним дослідником
С.Ф. Клепко, який розглядав навчальний процес
«як <…> частину реального світу, що спрямована
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на підготовку особистості до практичного оволодіння певними екофактами, матеріальними та
знаннєвими артефактами та певними технологіями життєтворчості» [7, с. 24].
У визначеній проблемі історичного екскурсу
підготовки вчителів хімії важливим елементом є
вивчення витоків, з’ясування передумов становлення і розвитку хімії як навчальної дисципліни.
Прочитання історичних публікацій, узагальнень історичних розвідок засвідчило про те, що
наукова галузь хімії привернула увагу педагогічної спільноти ближче до середини XVII ст. Тоді
прогресивні громадські діячі Європи пропагували ідею пріоритету дисциплін реального спрямування у професійних школах і університетах.
Варто як приклад навести історію створення
«Неспоглядної колегії», яку утворили англійські
вчені на чолі з відомим фізиком і хіміком Р. Бойлем
(1627–1691). Це громадське об’єднання стало
базисом для Королівського товариства. Діяльність, наукові і громадські ініціативи його були
спрямовані на тісну співпрацю з промисловцями
і торгівцями Лондона. За ініціативи Королівського
товариства відкривалися школи нового типу.
У змісті навчання цих шкіл переважали дисципліни природничо-наукового спрямування, учням
повідомлялися життєво корисні знання і формувалися відповідні групи умінь і навичок. Значне
місце посідали відомості з хімії.
Варто зазначити, що численні проєкти створення мережі закладів реальної освіти, де
фізика, хімія, природничі науки мали утворити
базис освіти, широко популяризувалися другом
Я.А. Коменського англійцем С. Гартлібом. Також
ці пропозиції були представлені у «Трактаті про
освіту» Дж. Мільтона, книзі економіста-республіканця У. Петті «Істинна реформа навчання».
У перелічених творах автори пропонували
вивчення реальних наук, серед них – хімії, поєднувати з опануванням ремесл у навчальних майстернях.
Д. Дідро так само виступав за розширення
програм реальної освіти. Просвітник уважав, що
доцільним буде кожен навчальний рік концентрувати увагу на декількох навчальних предметах. Хімію просвітник пропонував поєднувати з
вивченням моралі, історії, фізики та анатомії.
Ідейний батько теорії вільного виховання
Ж.-Ж. Руссо цінував хімію. Цінність цієї дисципліни визначалася життєвою значущістю, формуванням у людини здатності шляхом вивчення
хімії розвивати досвід встановлювати причиннонаслідкові зв’язки і вивчати довкілля.
Увагу вивченню хімії приділяв і відомий просвітник, реформатор, учений Ж.А. Кондорсе.
Зокрема, у доповіді «Про загальну організацію
народної освіти» (1792) він наголошував на тому,
що шляхом поширення реальних знань з хімії,
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фізики та інших природничих наук можна навчити
людину розумних способів задоволення своїх
потреб, сприяти піднесенню загального добробуту, набуття майстерності в обраній професії,
виконанні громадських обов’язків. Цікаво, що
хімія реформатором угруповувалася з математикою, природничою історією, комерцією.
Цікаво, що в історії становлення хімії як
навчальної дисципліни у «Розмові про користь
наук і училищ» В.М. Татіщев висловив припущення про те, що кожна наука сприяє пізнанню
людиною самої себе. Просвітник був переконаний у тому, що природничі науки допомагають
краще осмислити духовне. З позицій користі для
людини хімію В.М. Татіщев відносив до групи
наук, серед них – письмо, граматика, красномовство, іноземні мови, історія, генеалогія, географія, ботаніка, анатомія, фізика, хімія.
З 1741 р. і до самої смерті з хімією пов’язане
життя всесвітньо відомого просвітника, ученогоенциклопедиста М.В. Ломоносова. З 1745 р. він
став професором хімії. За його ініціативи було
відкрито Московський університет. Хімія як наука
і навчальна дисципліна набула визнання і піднесення. М.В. Ломоносов став також автором перших навчальних книг з хімії.
Шанував хімію як навчальну дисципліну і всесвітньо відомий реформатор Г. Спенсер. У трактаті «Виховання розумове, моральне і фізичне»
(1861) Г. Спенсер розкрив цінність цієї навчальної дисципліни з позиції того, наскільки ця наука
може принести користь у практичній діяльності
людині. Хімію за цим принципом віднесено до
групи корисних наук для досягнення матеріального добробуту. Просвітник уважав, що зміст хімії,
фізики, логіки, механіки, геометрії, математики,
астрономії, геології, біології і суспільствознавства
стануть у нагоді для встановлення ділових відносин і можуть допомагати у виробленні і продажу
товарів широкого спектра вжитку.
К.А. Сен-Сімон акцентував увагу на значенні
реальних відомостей природничих наук. Просвітник був переконаний, що знання з хімії та інших
природничих наук допоможуть людині навчитися
керуватися найкориснішими знаннями у виборі
життєвих цінностей і орієнтирів. Таке бачення
К.А. Сен-Сімон обґрунтовував інтенсивним ростом промисловості, деталізацією розподілу праці.
За таких умов саме хімія володіє ресурсом формування раціонального мислення, систематизує
знання про промислові потужності, сприяє виробленню досвіду раціональної матеріальної діяльності.
Як відомо, 1860–1890-і рр. позначилися стрімким розвитком хімії як науки. Зокрема, тоді було
створено періодичну систему елементів, теорію
валентності і хімічної будови молекул, виокремлено стереохімію, хімічну термодинаміку і хімічну



кінетику. Інтенсивного розвитку набули прикладна
неорганічна хімія та органічний синтез. У зв’язку
зі зростанням обсягу знань про речовину та її
властивості почалася диференціація хімії – виділення її окремих напрямів, які поступово набули
обрисів самостійних наук.
Варто зазначити, що приблизно у цей же історичний період на територіях України, які перебували під владою Російської імперії, 1871 р. було
затверджено новий «Статут гімназій і прогімназій», доповнений 1872 р. «Статутом реальних
училищ», в яких відкривалися відділення: механіко-технічне, хіміко-технічне, загальноосвітнє.
Прочитання історичних наукових розвідок
С.І. Сірополка [8] засвідчило, що 1885 р. було
відкрито Технологічний інститут у Харкові з
механічним і хімічним відділеннями. Політехнічний інститут у Києві відкрито 1898 р. Ці заклади
забезпечували підготовку кадрів і розробку наукових і прикладних проєктів. Вони сприяли популяризації хімії і здійсненню серйозних наукових
розвідок.
Історико-педагогічний екскурс засвідчив, що
пильної уваги зазнала хімія як навчальна дисципліна у проєктах реальної освіти на початку ХХ ст.
Наприклад, цікавий проєкт було розроблено членом російського технічного товариства І.О. Аноповим. Він був переконаний у тому, що реальна
школа має дати не лише можливість юнацтву
продовжити освіту в університетах, а й передусім
навчити прикладної діяльності (механіки, будівництва, ручної праці, природничої історії, фізики,
хімії). І.О. Анопов уважав, що ці дисципліни
дадуть людині чітке уявлення про реальні форми
роботи на фабриках і заводах, уміле керівництво
власним сільським чи міським господарством,
виробничим підприємством, заводом, залізницею тощо. Перелічені дисципліни автор проєкту пропонував увести за рахунок скорочення
годинного навантаження курсів Закону Божого і
вивчення давніх мов. Просвітник пропонував розрізняти наукові заняття, практикуми, лабораторні
заняття, ручну працю і заняття мистецтвом [8].
Однак приватна ініціатива І.О. Анопова не була
реалізована в практиці.
1915 р. було представлено проєкт нового
«Положення про гімназії», розробленого під керівництвом П.М. Ігнатьєва. Згідно з цим проєктом,
серед типів єдиної середньої школи було визначено реальне відділення з переважанням природничо-наукових дисциплін і реальне відділення
з переважанням математичних наук [8]. Цікавим
видається той факт, що розробники проєкту намагалися розділити дисципліни на освітні і виховні.
Хімія була віднесена до виховних дисциплін.
Суттєві зміни в організації освіти відбулися
після зміни соціально-політичного устрою 1917 р.
у документах про школу починаючи від 1918 р.,
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багато уваги приділялося реалізації принципу
зв’язку навчання з життям, ідеї комплексності.
Зокрема, на перший план виступила ініціатива
комплексного вивчення довкілля: відомості про
фізичні і хімічні властивості об’єктів, характеристики соціальних інститутів, історія природничих
наук, відомості про розвиток промисловості, створення нового технологічного середовища і нових
соціальних відносин. Такі вимоги висувалися до
підготовки нового типу робітника.
Однак зазначимо, що лише у 1933–34 навчальному році були поширені нові підручники з фізики
і хімії та інших дисциплін. Часто підручники перероблялися, змінювалися. Тому отримали назву
«допущених», а не стабільної навчальної літератури [9].
Флагманами наукових розробок залишався
Харківські механіко-машинобудівний і хіміко-технологічний інститути.
У Донецькому індустріальному інституті з
1935 р. розробляли проблематику вуглехімічних
досліджень із залученням студентів [10].
У Харківському державному університеті на
хімічному факультеті заняття будували з таким
розрахунком, щоб хімічні речовини, які одержували студенти молодших курсів, могли бути використані для практикумів студентами старших курсів [11, ч. 1, с. 210].
Перехід на одинадцятирічну загальну школу
зумовив певні зміни і у вивченні хімії. Починаючи
з 1966 р. відбулося оновлення змістової частини.
У навчальні плани і програми уведено відомості
про останні досягнення наук, знання про використання наукових досягнень у виробництві. Набуло
поширення поняття НТР – науково-технічна революція. Школярів знайомили з основами ядерної
фізики, атомної енергетики, досягненнями хімічних технологій, математики. Відповідним чином
змінювалися і програми підготовки вчителів хімії.
Перший в історії незалежної України Закон
«Про професійно-технічну освіту» прийнято
1998 р., за яким професійно-технічні училища
перетворювалися на багатофункціональні регіональні та галузеві професійні освітні центри,
що передбачалося Постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 1998 р. «Про затвердження
комплексних заходів щодо реформування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів». Почали формуватися
також інші навчальні заклади професійної освіти,
такі як курси для перепідготовки населення,
з’явилися вищі професійні училища, центри професійно-технічної освіти, професійні ліцеї. Більшість з них були оснащені сучасною технікою,
використовували новітні інформаційні, виробничі
та педагогічні технології з метою формування
високого рівня професійної підготовки. Програми
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підготовки вчителів відповідного профілю так
само зазнали реформаційних змін.
Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що в історії становлення і розвитку ідеї
підготовки вчителів хімії у світовій і вітчизняній
педагогічній думці рушійними чинниками стали
розвиток хімії як наукової галузі, просвітницька
діяльність С. Гартліба, Дж. Мільтона, У. Петті,
Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Ж.А. Кондорсе, В.М. Татіщева, М.В. Ломоносова, Г. Спенсера, К.А. СенСімона. Практика підготовки вчителів хімії набула
ознак системності з моменту відкриття 1885 р.
Технологічного інституту у Харкові з механічним
і хімічним відділеннями і 1898 р. Політехнічного
інституту у Києві. Цікавими у контексті педагогічної
ретроспекції є бачення проблематики викладання
хімії у пропозиціях І.О. Анопова, П.М. Ігнатьєва,
а також наробки викладачів і студентів Харківських механіко-машинобудівного і хіміко-технологічного інститутів, Донецького індустріального
інституту, Харківського державного університету.
1966 і 1998 роки можна вважати переломними у
плані оновлення шкільних навчальних програм з
хімії і змістовно-методичного забезпечення підготовки учителів хімії в українських вишах.
Ця стаття не вичерпує всі аспекти заявленої
проблеми. Подальшої наукової розробки потребують питання аналізу структурних компонентів
і програм роботи кафедр, що забезпечували підготовку профільних педагогічних кадрів в українських вищих педагогічних закладах у період 1920–
1990 років.

36

Випуск 13. Т. 2. 2019

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Буринська Н.М. Практичні роботи з хімії :
навчальний посібник для учнів 8–11 класів середньої
школи / І.І. Базелюк, Н.М. Буринська, Л.П. Величко,
Л.А. Липова; За ред. проф. Н.М. Буринської. Київ :
Освіта, 1994. 224 с.
2. Бурчак Л. Ефективні шляхи підготовки вчителя-дослідника у вищій школі / Л. Бурчак, С. Бурчак. Молодь і ринок. 2014. № 10. С. 45–50. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_10_11.
3. Хімія : підручник для 7 класу / Ярошенко
О.Г.
URL:
https://pidruchnyk.com.ua/740-himiya2015-7klas-yaroshenko.html.
4. Максимов О.Г. Методика викладання хімії.
Практикум : навчальний посібник для студентів
вищих педагогічних навчальних закладів. Київ :
Вища школа, 2004. 167 с.
5. Ломоносов М.В. – первый профессор химии.
URL:
https://www.msu.ru/lomonosov/science/chem.
html.
6. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. Москва :
Просвещение, 1968. 176 с.
7. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському
контексті. Полтава : ПОІППО, 2006. 328 с.
8. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Підготував Ю. Вільчинський. 2-ге вид. Львів : Афіша, 2001.
664 с.
9. Історія розвитку ПТО. URL: http://www.
proftekhosvita.org.ua/uk/flatpages/information/history/.
10. ЦДАВОВ України, ф.23, оп.46, спр. 4, 27 арк.
11. Высшая школа : Сборник основных постановлений, приказов, инструкций. В 2-х ч. / Под ред.
Е.И. Войленко. Москва : Высшая школа, 1978. 400 с.
Ч. I ; Ч. II. 360 с.



ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В АВСТРІЇ
PECULIARITIES OF GENERAL PEDAGOGICAL TRAINING
OF BACHELORS IN PHYSICAL EDUCATION IN AUSTRIA

УДК 378:796.011(436)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-60852019-13-2-7
Романчук О.В.,
канд. філол. наук, доцент,
завідувач кафедри української
та іноземних мов
Львівського державного
університету фізичної культури
імені Івана Боберського

Метою статті є вивчення організації та
особливостей загальної педагогічної підготовки бакалаврів фізичного виховання в
Австрії. Для досягнення мети використовувався комплекс теоретичних методів
дослідження: аналіз, синтез, зіставлення,
систематизація, узагальнення, логіко-теоретичний аналіз. Професійна підготовка
педагогічних кадрів з фізичної культури і
спорту в Австрії здійснюється в університетах та вищих педагогічних школах у
межах освітньої галузі «Педагогічна освіта»
напряму підготовки «Загальна освіта» спеціальності «Рух і спорт». Навчальні плани
професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності «Рух і спорт» австрійських вищих
навчальних закладів передбачають побудову освітнього процесу за принципом спіралі, згідно з яким окремі предметні галузі,
теми, проблеми повторюються протягом
усього періоду підготовки на щораз вищому
рівні складності в диференційованій формі.
Каркас цієї складної конструкції утворюють модулі загальної педагогічної підготовки: професійна ініціація у сферу освіти;
навчання, викладання та дослідження в
диверсифікованому контексті; діагностика,
консультування, виховання, навчання та оцінювання; професіоналізація педагога у галузі
шкільної освіти; інтеграція та поглиблення
професійних компетенцій. Кожен елемент
структури загальнопедагогічної підготовки
майбутніх учителів спорту у вищих навчальних закладах Австрії свідчить про їх цільову
спрямованість на забезпечення ґрунтовної
базової педагогічної освіти у взаємозв’язку
теоретичного і практичного компонентів.
Усе це слугує надійною основою для оволодіння майбутніми вчителями спорту і фізичної культури базовими інваріантними психолого-педагогічними знаннями й уміннями, які
визначають здатність до розв’язання великого діапазону освітньо-виховних завдань у
різних педагогічних системах, та набуття
сукупності загальнолюдських, соціально та
професійно важливих якостей, необхідних
для подальшої успішної педагогічної діяльності.
Ключові слова: підготовка вчителів, бакалавр, фізичне виховання, педагогічна підготовка, Австрія.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Збереження і зміцнення здоров’я
молодого покоління, його повноцінний фізичний
розвиток актуалізують розробку і застосування
більш ефективних форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми й молоддю, що
неодмінно передбачає якісну освіту висококваліфікованих педагогічних кадрів. Відповідальність
за підготовку нового покоління фахівців з фізичного виховання, зміст і рівень кваліфікації яких
адекватні інноваціям, що відбуваються в галузі
фізичної культури і спорту та освітньої сфери,

The article deals with peculiarities of general
pedagogical training of bachelors in physical
education in Austria. The Austrian experience
of teaching staff training in sports and physical
education is of particular interest, primarily
as a source of valuable ideas and innovative
approaches to develop an effective professional
training system for specialists in the physical
education preparation. The aim of the article is
to study the organization and features of general
teacher training for bachelors of physical
education in Austria. To achieve the aim, a
set of theoretical methods of research has
been used: analysis, synthesis, comparison,
systematization, generalization, logical and
theoretical analysis. Professional training of
pedagogical staff in physical education and
sports in Austria is carried out at universities
and higher pedagogical schools within the
educational field “Pedagogical Education” in
the direction of training “General Education”
specialty “Movement and Sport”. The training
of specialists in physical education in Austrian
universities covers a maximum of 8 semesters,
and the volume of 240 ECTS credits, with
one ECTS credit equal to 25 academic hours.
According to the professional competence,
profile of the future bachelor of pedagogical
specialty “Movement and Sport”, the structure
of the process of professional training includes
the following components: general-pedagogical
preparation in the amount of 40 ECTS credits;
subject training (Specialty 1 “Movement and
Sports” and Specialty 2 (at the student’s choice)
with a maximum volume of 80 ECTS credits;
subject-didactic training with minimum 20 ECTS
credits; pedagogical-practical training within
the framework of general-pedagogical training
23 ECTS credits and subject-didactic training
in the volume of 10 ECTS credits. General
pedagogical preparation forms the core of the
system of professional education of teaching
staff in physical education and sports in Austrian
higher education institutions, providing, first of
all, the personal development of the future
teacher, the formation of his/her scientific and
professional outlook, the development of basic
pedagogical knowledge and skills.
Key words: teachers training, bachelor,
physical education, pedagogical training,
Austria.

покладається передовсім на систему вищої
освіти. Її неперервна модернізація є запорукою опанування майбутніми педагогами у сфері
спорту і фізичної культури комплексом знань,
умінь і навичок, їхнього професійного розвитку, формування професійних інтересів, мотивів та ціннісних орієнтацій, що завершується
виробленням стійкої професійно-педагогічної
позиції та професійної компетентності як інтегральної якості фахівця з фізичного виховання.
З огляду на зазначене австрійський досвід організації вищої освіти педагогічних кадрів зі спорту
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і фізичної культури викликає особливе зацікавлення, передовсім як джерело цінних ідей
і новаторських підходів до розбудови системи
ефективної професійної підготовки фахівців з
фізичного виховання дітей і молоді.
Аналізуючи літературу з проблеми дослідження, зазначимо, що особливо важливими
для нашої розвідки є праці з педагогічної освіти
за кордоном, зокрема ті, в яких висвітлюється
австрійський досвід професійної підготовки
педагогічних кадрів. У працях Л. Пуховської [3],
Т. Кристопчук [1], М. М’ясковського [2] докладно
розглядаються історичні аспекти, сучасний стан
та тенденції подальшого розвитку системи педагогічної освіти Австрії.
Метою статті є вивчення організації та особливостей загальної педагогічної підготовки
бакалаврів фізичного виховання в Австрії. Для
досягнення мети використовувався комплекс
теоретичних методів дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, систематизація, узагальнення,
логіко-теоретичний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Професійна
підготовка педагогічних кадрів з фізичної культури і спорту в Австрії здійснюється в університетах та вищих педагогічних школах у межах
освітньої галузі «Педагогічна освіта» напряму
підготовки «Загальна освіта» спеціальності
«Рух і спорт». Процес професійно-педагогічної освіти за цією спеціальністю охоплює два
етапи: бакалаврат та магістратуру. Етап бакалаврату спрямований на формування широкого спектра особистісних і професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури
і спорту. Зокрема, прогнозованими результатами бакалаврської програми зі спеціальності
«Рух і спорт» у чинних навчальних планах
визначено:
– загально-професійні компетенції;
– науково-дослідницькі компетенції;
– комунікативно-соціальні компетенції;
– фахові або предметні компетенції;
– фахово-дидактичні компетенції [4; 5; 6; 7].
Підготовка фахівців з фізичного виховання
у вищих навчальних закладах Австрії на етапі
бакалаврату передбачає формування базових
соціально-особистісних, загальнокультурних і
загальнонаукових, а також професійних компетенцій з огляду на відповідну предметну галузь
і професійний профіль. На цьому етапі акцент
зроблено на різнобічному розвитку особистості
майбутнього вчителя спорту. З огляду на зазначене бакалавр педагогічної освіти цього напряму
і профілю має володіти цілою системою якостей,
знань, умінь і навичок, що характеризує його
готовність до педагогічної діяльності з дітьми і
молоддю.
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Набуттю цих компетенцій і підпорядкований
весь процес професійної підготовки вчительських кадрів з фізичної культури і спорту на етапі
бакалаврату в системі вищої освіти Австрії. Його
тривалість охоплює переважно 8 семестрів,
а обсяг – 240 кредитів ЄКТС, при цьому 1 кредит ЄКТС дорівнює 25-годинному навчальному
навантаженню. Відповідно до профілю професійної компетентності майбутнього бакалавра із
педагогічної спеціальності «Рух і спорт» структура процесу професійної підготовки включає
такі складники:
– загально-педагогічна підготовка обсягом
40 кредитів ЄКТС;
– предметна підготовка (спеціальність 1
«Рух і спорт» та спеціальність 2 (за вибором
студента) максимальним обсягом по 80 кредитів
ЄКТС;
– предметно-дидактична підготовка із двох
спеціальностей мінімальним обсягом по 20 кредитів ЄКТС;
– педагогічно-практичні студії в рамках
загальнопедагогічної підготовки обсягом 23 кредити ЄКТС та предметно-дидактичної підготовки
обсягом 10 кредитів ЄКТС [4; 5; 6; 7].
Навчальні плани професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності «Рух і спорт» австрійських вищих навчальних закладів передбачають
побудову освітнього процесу за принципом спіралі, згідно з яким окремі предметні галузі, теми,
проблеми повторюються протягом усього періоду підготовки на щораз вищому рівні складності
в диференційованій формі. Завдяки послідовному розширенню та поглибленню базових професійних знань і досвіду в навчальному процесі
і забезпечується інтегративна основа педагогічного мислення та професійної компетентності
майбутнього вчителя спорту.
Каркас цієї складної конструкції утворюють
модулі загальної педагогічної підготовки, що
виконує координуючу функцію в комплексній
системі професійної підготовки майбутнього вчителя спорту, формує його особистісну позицію і
спрямованість на педагогічну професію. Загальнопедагогічна підготовка в структурі професійної освіти фахівців з фізичного виховання – це
логічно структурована система навчальних
модулів, спрямована на засвоєння педагогічних знань, розвиток відповідних умінь і навичок,
набуття досвіду науково-пошукової діяльності
в освітній галузі, а також формування ціннісних орієнтацій і зорієнтованості на педагогічну
діяльність. Розглянемо для прикладу особливості загальнопедагогічної підготовки майбутніх
учителів спорту на етапі бакалаврату відповідно
до чинного навчального плану Інсбрукського університету (табл. 1).



Таблиця 1
Структура та обсяг загальнопедагогічної
підготовки бакалаврів зі спеціальності
«Рух і спорт» (на основі навчального плану
Інсбрукського університету)
Назва модуля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Професійна ініціація у сфері освіти
Навчання, викладання та дослідження
в диверсифікованому контексті
Діагностика, консультування,
виховання, навчання та оцінювання
Професіоналізація педагога
у галузі шкільної освіти
Інтеграція та поглиблення
професійних компетенцій
Актуальні теми педагогічних
та освітніх досліджень

Обсяг
(кредити
ЄКТС)
7,5
7,5
7,5
10
2,5
5

Розглянемо докладніше завдання і зміст згаданих модулів загальноосвітньої підготовки майбутніх учителів спорту і фізичної культури. Так, перший модуль «Професійна ініціація у сферу освіти»
спрямований на усвідомлення значення школи
як освітнього інституту та набуття базових знань
з питань навчання і виховання. Модуль забезпечує ознайомлення з традиційними та альтернативними концепціями навчання, підходами і методами реалізації педагогічного процесу, структурою
й організацією системи освіти. Також у рамках
модуля передбачено ознайомлення зі специфікою
професії педагога, його обов’язками, функціями,
реаліями професійної практики на основі безпосередніх спостережень в освітніх установах. Інтегрованим компонентом модуля є і набуття першого
досвіду із планування і проведення фрагментів
занять, як-от: презентації навчального матеріалу
чи конструювання навчальних ситуацій. Досягнення названих завдань і цілей модуля забезпечується у процесі вивчення курсу «Школа як освітній
інститут та роль педагогічного працівника» (4 кредити ЄКТС). Тематика курсу сягає від організації
системи шкільної освіти до професійних обов’язків
сучасного педагога. Для доповнення теоретичного
матеріалу курсу в рамках модуля передбачено й
ознайомлювальну шкільну практику (3,5 кредиту
ЄКТС). Її метою визначено забезпечення для майбутніх педагогів можливостей для занурення у
реалії професійного життя і діяльності вчителя [5].
Другий модуль загальнопедагогічної підготовки
майбутнього вчителя спорту під назвою «Навчання,
викладання та дослідження в диверсифікованому
контексті» спрямований на ознайомлення студентів-бакалаврів спеціальності «Рух і спорт» із
дидактичними теоріями і концепціями, специфікою побудови й організації навчально-виховного
процесу в гетерогенних за найрізноманітнішими
ознаками (вік, стать, національність, мова, релігія
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тощо) групах і класах, усвідомлення ними перспектив і меж педагогічної діяльності з огляду на різноманітні соціокультурні, освітньо-політичні, матеріально-економічні умови, оволодіння підходами
і методологією дослідження педагогічних явищ
тощо. Модуль містить курс «Навчання і викладання в диверсифікованому контексті» (4 кредити
ЄКТС), проблематика якого охоплює питання про
освітні процеси крізь призму соціальних проблем,
потреб і перспектив, психологічні особливості пізнавальної діяльності, педагогічні основи навчання
і виховання. До складу модуля входить також
курс «Педагогічні дослідження та розвиток школи
і освіти» (3,5 кредиту ЄКТС), завданнями якого
є освоєння методології і термінології науковопедагогічних досліджень, обговорення поточних
результатів комплексних наукових студій з освітніх
проблем, осмислення підходів і методів забезпечення якості шкільної освіти тощо [5].
Третій модуль «Діагностика, консультування,
виховання, навчання та оцінювання» акцентує
увагу майбутніх педагогів на питаннях педагогічної взаємодії і комунікації, зокрема організації
навчально-виховного процесу відповідно до ідей
особистісно орієнтованої освітньої парадигми,
принципів суб’єкт-суб’єктних відносин. Очікуваним результатом освоєння цього модуля визначено здатність до самостійного планування і проведення різних елементів навчального заняття на
основі використання широкого розмаїття методів
навчально-виховної роботи, відповідних поставленим освітнім цілям і завданням. Основною
структурною одиницею модуля є курс «Діагностика та консультування» (4 кредити ЄКТС), проблематика якого спрямована на ознайомлення
майбутніх учителів із теоретичними основами та
методичними підходами й інструментами педагогічної діагностики і консультування, концепціями
і стратегіями комунікативної діяльності під час
освітнього процесу, способами і можливостями
попередження і подолання кризових явищ, конфліктних ситуацій, виявів насильства тощо. Важливим складником модуля є також курс «Освіта
та контроль успішності» (3,5 кредиту ЄКТС), що
передбачає, з одного боку, вивчення питань теорії та організації навчання і виховання крізь призму формальної освіти, обговорення актуальних
психологічних і педагогічних концепцій, пізнання
моделей побудови освітнього процесу, а з іншого –
безпосередню участь у плануванні і проведенні
елементів заняття в освітніх установах з опорою
на прийняті освітні стандарти, практичну апробацію засвоєних знань і вмінь у реальних умовах
шкільного навчання і виховання [5].
Четвертий модуль «Професіоналізація педагога у галузі шкільної освіти» реалізує завдання
поглибленого ознайомлення майбутніх учителів з
концепціями і підходами до планування й організа-
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ції навчально-виховного процесу та об’єктивного
оцінювання його результатів. Зокрема, тут ідеться
про формування вмінь і навичок ефективного
добору методів, засобів, технологій навчального
процесу відповідно до його цілей у динамічних
ситуаціях шкільного життя та освіти. Особливими тематичними акцентами модуля постають
питання про динаміку розвитку учнівських колективів, структури й організації соціальних відносин
у межах учнівського колективу, ефективні форми
співпраці та взаємодії школярів у межах колективу тощо. Усе це становить основу для набуття
знань про шляхи і можливості організації освітньої
траєкторії як учнівського колективу загалом, так
і кожного школяра зокрема та вмінь ефективно
використовувати широкий діапазон методів і форм
організації освітнього процесу з огляду на розмаїття ситуацій шкільного й особистісного життя
учнів. На реалізацію цих завдань модуля спрямовано курс «Професійні знання і вміння педагога»
(10 кредитів ЄКТС). Його перша частина – теоретична (3 кредити ЄКТС) – передбачає опрацювання низки тем, як-от: школа як освітній інститут,
інноваційні концепції і технології навчання і виховання, навчання і виховання у диверсифікованих
шкільних колективах, індивідуалізація та диференціація освітнього процесу, особистісно орієнтована освіта тощо. Друга частина – практична
(7 кредитів ЄКТС) – це власне педагогічна практика у різних типах шкіл Австрії першого і другого
ступенів, спрямована на набуття безпосереднього
досвіду з планування й організації освітнього процесу в реальних умовах професійної педагогічної
діяльності, саморефлексію й самооцінку власних
знань і можливостей [5].
П’ятий модуль «Інтеграція та поглиблення професійних компетенцій» має на меті спонукання
майбутніх педагогів до постійної рефлексії над
власними професійними знаннями, вміннями,
досвідом, мотивації до професійного самовдосконалення, формування здатності до ефективної
організації процесу подальшого професійного
становлення і розвитку. Особлива увага в межах
модуля приділяється розвитку критичного мислення майбутніх педагогів, об’єктивної оцінки
освіти і школи як галузей майбутньої професійної діяльності, прогнозування перспектив їхнього
подальшого розвитку. Модуль містить лише
один курс «Інтеграція професійних компетенцій»
(2,5 кредиту ЄКТС), проблематика якого орієнтує
на ретроспективний огляд і рефлексію власного
шляху професійного становлення, починаючи з
аналізу моменту вибору професії педагога і до
окреслення перспектив самореалізації у її межах,
а також на осмислення процесу професіоналізації педагога крізь призму освітньо- і професійнотеоретичних концепцій та усвідомлення поточного
стану набутих професійних компетенцій і визна-

40

Випуск 13. Т. 2. 2019

чення цілей свого подальшого професійного саморозвитку. Курс акцентує увагу на основних проблемах педагогічної професії, як-от боротьба зі
стресовими моментами, розв’язання конфліктних
ситуацій, подолання невпевненості у собі тощо [5].
Останній модуль загальнопедагогічної підготовки «Актуальні теми педагогічних та освітніх
досліджень» слугує задоволенню індивідуальних
запитів майбутніх учителів щодо вдосконалення
професійної компетентності та подальшого професійного становлення. Так, на вибір студентам
пропонується низка курсів (кожен обсягом 2,5 кредиту ЄКТС), що відображають найбільш актуальні
проблеми сучасної шкільної освіти. Наприклад, у
межах курсу «Ґендерні питання і шкільна освіта»
розглядаються питання впровадження ґендерного
підходу в навчально-виховний процес та теорії і
методики ґендерного виховання дітей і молоді.
Курс «Інклюзія і гетерогенність у системі шкільної
освіти» актуалізує проблеми інклюзивної освіти
та забезпечення належних освітніх можливостей
для дітей з особливими потребами, їх інтеграції до учнівської спільноти. Курс «Багатомовність
і мультикультурність у школі» порушує питання
включення до спільного освітнього простору представників різних соціальних груп, тобто дітей із
соціальними, мовними чи культурними відмінностями. Подібна проблема закладена в основу ще
одного курсу «Плюральність світоглядів», що презентує питання освіти і виховання дітей і молоді
з огляду на їхню світоглядно-релігійну неоднорідність [5].
Висновки. Здійснений аналіз доводить, що
загальнопедагогічна підготовка становить ядро
системи професійної освіти педагогічних кадрів з
фізичної культури і спорту в австрійських вищих
навчальних закладах, забезпечуючи насамперед
особистісний розвиток майбутнього вчителя, формування його науково-професійного світогляду,
освоєння базових педагогічних знань і вмінь. З аналізу змісту модулів і навчальних курсів, через які
реалізується загальнопедагогічна підготовка, вона
постає як процес становлення сукупності якостей
професіонала, здатного успішно створювати соціально-виховні системи й ефективно виконувати
завдання гармонійного і різнобічного розвитку і
виховання дітей і молоді.
Загальнопедагогічна підготовка бакалаврів зі
спеціальності «Рух і спорт» в австрійських вищих
навчальних закладах спрямована на засвоєння
основ сучасної педагогічної науки, розвиток педагогічного мислення, набуття базових умінь і навичок навчально-виховної роботи. Модулі загальнопедагогічної підготовки розкривають наукові,
концептуальні основи навчання і виховання у
сучасній школі, ефективні методи і технології їх
здійснення, конструктивні шляхи і способи забезпечення якості освіти. Таким чином, вона кон-



центрує у собі ключові теоретичні і методологічні
положення педагогічної науки, основні питання
організації навчально-виховного процесу у сучасній школі крізь призму соціальних, культурних,
політичних тощо тенденцій. Усе це, зрештою, і
забезпечує формування в студентів комплексної
готовності до здійснення соціально-педагогічних
функцій учителя.
Помітною особливістю загальнопедагогічної
підготовки майбутніх учителів спорту в австрійських вищих навчальних закладах є наявність
варіативного компонента у формі альтернативних
навчальних курсів, що дають змогу диференціювати зміст професійної освіти з урахуванням їх
запитів та зацікавлень відповідно до найбільш
нагальних проблем і завдань професійної діяльності сучасного педагога. Курси за вибором у
рамках останнього модуля загальнопедагогічної
підготовки мають теоретико-методологічну спрямованість та передбачають поглиблене вивчення
актуальних проблем освіти і педагогіки, залучення
майбутніх учителів спорту до дослідницької діяльності та формування в них творчого підходу до
професійної діяльності.
Отже, характеристика функціонального призначення кожного елемента структури загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів спорту
у вищих навчальних закладах Австрії свідчить про
їх цільову спрямованість на забезпечення ґрунтовної базової педагогічної освіти у взаємозв’язку
теоретичного і практичного компонентів. Усе це
слугує надійною основою для оволодіння май-
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бутніми вчителями спорту і фізичної культури
базовими інваріантними психолого-педагогічними
знаннями й уміннями, які визначають здатність до
розв’язання великого діапазону освітньо-виховних завдань у різних педагогічних системах, та
набуття сукупності загальнолюдських, соціально
та професійно важливих якостей, необхідних для
подальшої успішної педагогічної діяльності.
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У статті акцентовано увагу на впливові
суспільно-політичних чинників на розвиток
історичної освіти в Україні. Розглянуто класифікації чинників впливу на освітній процес,
що запропоновані вітчизняними науковцями,
визначено природу цього впливу на освіту.
Визначено й охарактеризовано суспільнополітичні чинники впливу на стратегію
формування та розвитку історичної освіти
України. Виокремлено дві групи чинників,
а саме: суспільні (глобалізація, інтеграція,
інформатизація) та політичні (державна
політика в галузі освіти). Автором охарактеризовано сучасний стан історичної
освіти у ракурсі євроінтеграції, міжнародної
співпраці, міжнародної діяльності. Обґрунтовано, що важливим фактором позитивного впливу на покращення в царині історичної освіти в Україні є тісне міжнародне
співробітництво і партнерська кооперація,
зокрема, звертається увага на діяльність
таких організацій, як Рада Європи, ЄВРОКЛІО, «Нова Доба». Звертається увага
на важливість співробітництва України і
Ради Європи у сфері історичної освіти, що
заклало основи демократизації викладання
історії в Україні та стало важливим кроком у
напрямі наближення її до європейських стандартів. Стосовно інформатизації у контексті історичної освіти розглянуто відкриття
для дослідників архівних фондосховищ і заборонених раніше історичних праць. Зокрема,
дослідження, які були здійснені науковцями у
цій галузі, дали змогу вийти на принципово
новий рівень осмислення минулого України,
його оцінки, що позначилося й на викладанні
історії у закладах освіти. Зазначено, що
успішність розбудови національної системи
освіти значною мірою залежить від її законодавчого забезпечення, а саме впливу політичного чинника на функціонування освіти в
Україні, адже від напряму державної політики
в галузі освіти залежить реальний перехід у майбутньому до нової якості освіти.
Зауважено, що натепер в Україні сформована достатня нормативно-правова база
щодо реалізації в системі вітчизняної освіти
стратегічних завдань розвитку демократичного громадянства.
Ключові слова: освіта, історична освіта,
суспільно-політичні чинники впливу, глоба-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
У будь-якій державі освіта – це основа прогресу
суспільства, нації та держави, стратегічний ресурс
поліпшення добробуту людей, зміцнення авторитету цієї держави. Усе, що відбувається в суспільстві, розвитку людської культури, її збереження і
збагачення безпосередньо впливає на формування та здійснення освітньої політики, функціонування системи освіти в цілому. Поряд з державним
і суспільним будівництвом відбувається і сталий
розвиток системи освіти, яка трансформується і
змінюється під впливом низки чинників, зокрема
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лізація, інтеграція, міжнародне співробітництво, інформатизація, освітня політика
держави.
The article focuses on the influence of sociopolitical factors on the development of historical
education in Ukraine. The classification of
factors influencing the educational process
offered by the domestic scientists is considered,
their influence on the educational process
is confirmed, the nature of this influence on
education is determined. Socio-political factors
influencing the strategy of formation and
development of historical education of Ukraine
are defined and described. Selected groups of
factors, namely: social (globalization, integration,
informatization) and political (state policy and
education). The author describes the current
state of history education in terms of European
integration, international cooperation, and
international activities. It is substantiated, that
close international cooperation and partnership
cooperation, in particular, the activities of
such organizations as the Council of Europe,
EUROCLIO, “Nova Doba”, are important factors
of positive influence on improvement in the field
of historical education in Ukraine. Attention
is drawn to the importance of cooperation
between Ukraine and the Council of Europe
in the field of history education, which laid the
foundations for the democratization of teaching
history in Ukraine and has become an important
step towards approximating it to European
standards. It is noted, that the success of the
development of the national education system
depends largely on its legislative support,
namely the influence of the political factor on the
functioning of education in Ukraine. Indeed, the
direction of state policy in the field of education
depends on the real transition in the future to a
new quality of education. It is noted that today in
Ukraine there is a sufficient legal and regulatory
framework for implementing the strategic tasks
of the development of democratic citizenship in
the system of national education.
Key words: education, history education,
socio-political factors of influence, globalization,
integration,
international
cooperation,
informatization, educational policy of the state.

політичних, економічних, культурних, духовно-ідеологічних, галузевих тощо. Зокрема, на особливу
увагу заслуговує вплив суспільно-політичних чинників на розвиток галузі історичної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вплив чинників на розвиток і формування системи освіти України розглядався І. Іванюк (освітня
політика), Є. Красняковим, Н. Шульгою (державна
політика в галузі освіти України), О. Мезенцевою
(міжнародні чинники) тощо. Питання державної
політики України у галузі історичної освіти порушувалося вченим-істориком О. Томаченком.



Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Реформування змісту історичної освіти, що здійснюється в Україні у рамках гармонізації її освітньої системи з європейськими стандартами, зумовлена прагненням
нашої держави інтегруватися до європейського
освітнього простору. Вітчизняною наукою накопичено певний досвід аналізу розвитку освітньої
галузі в Україні та чинників, які безпосередньо
впливають на цей процес. Науковий інтерес
дослідників викликали переважно чинники
впливу на освіту України загалом. Проте залишається чимало питань, які вимагають подальшого
конкретного і всебічного дослідження. Зокрема,
привертає увагу недостатність дослідження суспільно-політичних чинників на розвиток історичної освіти в Україні, які сприяють змінам у сфері
законодавчого забезпечення української освітньої політики й позитивно позначаються на його
ефективності. Саме тому є потреба у ґрунтовному висвітленні цього питання.
Мета статті полягає у теоретичному аналізі
освітологічного контексту поняття «суспільнополітичні чинники», розкритті змісту законодавчого супроводу й визначенні чинників, які впливають на ефективність історичної освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасному суспільству притаманні швидкі і глибокі зміни, зумовлені глобалізаційними процесами. Освіта стає
основою прогресу суспільства, нації та держави,
стратегічним ресурсом зміцнення її авторитету й
конкурентоспроможності на міжнародній арені.
Зазвичай освітня політика залежить від державної політики. У цілому освіта розглядається
як пріоритетна сфера, однак економічні, фінансові, адміністративні та інші мотиви домінують над
освітніми цілями. Тому, як зазначає дослідниця
І. Іванюк, «тим, хто робить освітню політику, слід
зважати та контролювати події, що відбуваються
у політичних сферах» [3, с. 8]. Але вітчизняний
науковець Є. Красняков наголошує на тому, що в
процесі формування й упровадження державної
політики в галузі освіти слід ураховувати зовнішні
і внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні чинники, характер їх впливу на систему освіту. Зокрема, серед
них автор виокремлює політичні (конкретні політичні дії та ситуації), економічні (стан економіки
держави, її фінансової системи), соціально-психологічні та етичні (загальний морально-психологічний клімат у суспільстві), культурні та духовноідеологічні, (стан культури в державі), екологічні
(стан довкілля), демографічні (характер народжуваності, типовий склад сімей), галузеві (стан і тенденції змін системи освіти в державі й світі, нові
ідеї, концепції) та інституціональні (наявність
розгалуженої мережі спеціалізованих соціальних
інститутів) чинники, які сприяють формуванню
державної політики в галузі освіти [4].

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Вчена О. Мезенцева, розглянувши підходи до
класифікації чинників впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі
освіти з позиції зовнішніх щодо держави процесів,
визначила низку міжнародних чинників розвитку
освіти в Україні, а саме: політичні (курс зовнішньої й внутрішньої політики держави в процесах
інтеграції в Європейське співтовариство; створення чинних законодавчих актів та правових
норм відповідно до міжнародних правових актів);
економічні (залучення іноземних фондів і грантів, стипендіальних та інвестиційних програм,
спонсорство в освіті, фінансова підтримка інституціонального партнерство тощо); соціально-психологічні та етичні (галузеві, інституціональні,
демографічні, екологічні) [5].
Привертає увагу й запропонована українською
дослідницею О. Карпюк класифікація чинників,
які безпосередньо впливають на ринок освітніх послуг. Учена пропонує класифікувати чинники у такий спосіб: 1) за рівнем впливу людини
(суб’єктивні чинники: демографічний, політико-правовий, соціально-психологічний, інфраструктура та
кон’юнктура ринку, соціально-економічні; об’єктивні
чинники: природно-географічний; регіональний
розвиток, розвиток ринкових відносин та підприємництва, інновації, науково-технічний прогрес,
інтернаціоналізація та глобалізація освіти); 2) за
рівнем впливу на ринок освітніх послуг (зовнішні
чинники: інтернаціоналізація освіти, глобалізація в
контексті економіки, технологій та соціокультурного
середовища, науково-технічний прогрес; внутрішні
чинники: соціально-економічний розвиток країни,
розвиток інновацій, ринкових відносин, регіональний розвиток, демографічний, інфраструктура,
політичний, природно-географічний); 3) за характером впливу (позитивні; негативні); 4) за функціональною ознакою (соціально-економічний, політико-правовий, соціально-психологічний чинники;
глобалізація та інтернаціоналізація, демографічний
чинник та регіональний розвиток; інновації; розвиток ринкових відносин) [цит. за 10].
Приєднуємося до думки значного загалу вчених (Є. Красняков, О. Мезенцева, Н. Шульга та
ін.), які, аналізуючи у своїх наукових роботах фактори впливу на розвиток освіти в Україні, особливу
увагу приділяють саме класифікації української
дослідниці О. Карпюк.
Отже, розглянувши запропоновані класифікації, зауважимо, що освітня політика України
формується здебільшого під впливом та з урахуванням політичного, економічного та соціальнопсихологічних чинників. Але у руслі зазначеної
проблематики більш детальніше розглянемо суспільно-політичні чинники та їх вплив на історичну
освіту.
Натепер історична освіта в Україні переживає період парадигмальної трансформації у бік
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толерантності до культурних відмінностей, що
відповідає загальним європейським тенденціям.
Ці трансформації відбивають ті зміни, які беруть
свій початок із кінця 90-х рр. ХХ ст., коли багато
європейських країн перебували в стані перехідного періоду в результаті глобальних демократичних змін, коли розпочалося фактичне переосмислення багатьох понять, зокрема, й історичної долі
Європи.
Виконуючи важливу роль у процесі інтеграції
суспільства, маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку особистості у процесі формування активної громадянської позиції й почуття
відповідальності у суспільстві, історична освіта
наповнюється особливим сенсом. Тож, реагуючи
на потреби сьогодення, у процесі формулювання
змісту та завдань історичної освіти слід звертати
увагу на вплив суспільних факторів, серед яких
виокремлюються сучасні чинники: глобалізація,
інтеграція, інформатизація тощо.
Процеси глобалізації невід’ємно впливають
на освітню політику, адже прискорення процесів
глобалізації в економіці та політиці висувають нові
вимоги до структури та якості освіти. Слід зазначити, що поряд з певним ризиком ці процесі дають
реальний шанс нашій країні посісти гідне місце
на новому етапі цивілізації, спираючись на науку,
освіту та інноваційні технології. Стає дедалі помітніше, що перебіг та характер освітніх реформ у
різних країнах стають усе більш схожими, тобто
спостерігається всесвітня тенденція процесів
реформування.
Науковець І. Іванюк зазначає, що глобалізація впливає на освіту різними шляхами. Зокрема,
на думку вченої, глобалізація спричиняє зміни на
ринку праці (розрив між прибутками кваліфікованих і некваліфікованих робітників призводить до
збільшення кількості тих, хто прагне отримати
вищу кваліфікацію, університетський диплом і
продовжувати навчання упродовж життя); вимагає від освітньої системи додаткових ресурсів
(кваліфіковані робітники приваблюють іноземний
капітал і надають країні переваги у пошуку потенційних інвесторів); порушує проблеми децентралізації та приватизації освіти (вони вважаються
найефективнішими зі стратегій забезпечення
якості та гнучкості); вимагає міжнародних вимірювань і оцінювань систем освіти (міжнародні
стандарти – один з наслідків зростаючої потреби
у якісній освіті); прискорює розвиток інформаційних технологій (дає змогу створювати глобальну
освітню мережу) [3, с. 80–81].
О. Войналович глобальну освіту визначає як
один з напрямів розвитку сучасної педагогічної
теорії та практики, яка передбачає підготовку
людини до життя в умовах сучасного світу. Науковець зауважує, що «глобалізація освіти неможлива
без вивчення проблеми впровадження в освіту й
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освітній процес сучасних форм і методів навчання
на основі досягнень комп’ютерної техніки й комунікаційних технологій у зв’язку зі зростаючою глобалізацією всіх сфер життя суспільства, зокрема
педагогічної науки й практики» [1].
Сучасні процеси глобалізації сприяють посиленню процесів інтеграції світового освітнього
простору, який стає дедалі відкритішим для міжкультурних контактів та міжнародної співпраці. Як
наслідок курсу внутрішньої та зовнішньої політики
України на інтеграцію в європейське співтовариство
стало підписання угоди між Україною та ЄС і його
державами-членами, де зазначено, що «Повною
мірою поважаючи обов’язки Сторін щодо змісту
навчання та організації освітніх систем, а також їхнє
культурне та мовне розмаїття, Сторони сприяють
розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання
та молодіжної політики з метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу
та посилення знань щодо відповідних культур»
(Гл. 23, ст. 430). Сторони зобов’язуються активізувати співробітництво в галузі вищої освіти, професійно-технічної освіти, середньої освіти, дистанційного навчання та освіти протягом життя [9].
Прагнення України інтегруватися до європейського освітнього простору сформувало потребу
у реформуванні освіти, що здійснюється в рамках
гармонізації її освітньої системи згідно з європейськими стандартами. На це спрямоване також
співробітництво в культурно-гуманітарній сфері з
міжнародними організаціями. Важливим фактором позитивного впливу на покращення в царині
історичної освіти в Україні є тісне міжнародне співробітництво й партнерська кооперація. Беручи
до уваги важливість такої співпраці, вважаємо за
доцільне більш детально зупинитися на діяльності
таких організацій, як Рада Європи, ЄВРОКЛІО,
«Нова Доба».
Співпраця з Радою Європи у галузі освіти
оформилася в окремий напрям політики європейської інтеграції України. Одним із напрямів роботи
Ради Європи з моменту її створення була історія й
викладання історії. Зокрема, актуальність питання
співробітництва посилилася у зв’язку із запровадженням у школах окремого курсу «Історія України» (початок 90-х рр. ХХ ст.), адже плюралізм
думок призвів до тривалого протиборства різних
концепцій, що суттєво уповільнило процес нормативного забезпечення історичної освіти. У відповідності до цього і враховуючи курс на європейську
інтеграцію та реалії полікультурного суспільства,
Україна виявила зацікавленість до вивчення
досвіду Ради Європи з питань оновлення історичної освіти й долучилася до європейських ініціатив.
Багато уваги саме співробітництву України з
питань історичної освіти у контексті політики європейської інтеграції приділила в своєму дослідженні
вітчизняний науковець Н. Захарова. Авторка звер-



тає увагу на важливість діяльності Ради Європи у
цьому напрямі. Зокрема, вона зазначає, що починаючи з 1949 р. Рада Європи здійснила чималий
обсяг роботи з удосконалення викладання історії
(реформування всіх елементів системи історичної
освіти: зміст навчальних програм, система підготовки викладачів історії, видання нових підручників тощо). Головними принципами цієї діяльності
Н. Захарова називає: «заборону використання
викладання історії як інструмента пропаганди, заборону висловлювань і положень, що проголошують
будь-яку нетерпимість та упередження, заборону
фальсифікацій, неправдивого представлення та
замовчування історичних фактів» [2, с. 13].
За підтримки Ради Європи відбувалися відповідні заходи з питань реформування викладання
історії (національні, регіональні семінари, зустрічі
експертів). Вони присвячені різним проблемам
розвитку сучасної історичної освіти, як-от: нові
методи та підходи до викладання історії ХХ ст.,
методологія підготовки викладачів історії, створення нових підручників з історії, висвітлення ролі
особистості в історії, освітні стандарти і навчальні
програми з історії. Семінари були частиною великих проєктів, спрямованих на демократизацію
суспільства та сприяння розвитку громадянських
інститутів в Україні [2, с. 8–9]. Варто наголосити
на важливому значенні в галузі міжкультурного
діалогу й викладання та навчання історії Рекомендацій: «Про викладання історії в ХХІ ст. в Європі»
(Rec (2001) 15); «Про Міжкультурний діалог і образ
іншого у викладанні історії» (CM/Rec (2011) 6;
«Про викладання історії в конфліктних і постконфліктних зонах (Рекомендація 1 880 (2009). Отже,
діяльність Ради Європи з питань реформування
історичної освіти фактично є інструментом популяризації цінностей демократичного суспільства у
Європі через вивчення історії.
Не менш велике значення має діяльність інспірованої Радою Європи Європейської асоціації
викладачів історії (EUROCLIO) (1992 р.). Вона
виступає посередником між співтовариством
викладачів історії у Європі та міжурядовими організаціями (Рада Європи, ЄС, ЮНЕСКО, національні
владні структури). Зокрема, Директор асоціації
С. Стегерс у майбутньому бачить EUROCLIO як
глобальну спільноту експертів у царині історичної
освіти, де вони знайдуть підтримку, можливість
обміну ідеями, дослідженням, практичними знаннями [12].
Варто наголосити на активній взаємодії вчителів
практично всіх областей України, які організувалися
у громадську організацію – Всеукраїнську асоціацію
викладачів історії, суспільствознавства та суспільних дисциплін «Нова Доба». Мета Асоціації – сприяння демократизації суспільного життя в Україні
засобами історичної, громадянської та суспільствознавчої освіти. Серед широкого спектра напрямів її
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діяльності зауважимо на важливих з позиції нашої
проблеми, а саме: сприяння педагогам, науковцям,
що працюють у галузі історичної й громадянської
освіти, виховання молоді, в отриманні інформаційної, науково-методичної та організаційної допомоги;
координація діяльності членів Асоціації у питаннях
розробки найактуальніших проблем історичної, громадянської та суспільствознавчої освіти та виховання; участь в організації вивчення та поширення
педагогічного досвіду, обміну новими педагогічними
ідеями; організація вивчення та поширення зарубіжного та вітчизняного досвіду у галузі освіти, обміну
новими педагогічними ідеями; сприяння процесам
міжрегіональної та європейської інтеграції української молоді тощо [6].
Отже, важливим фактором позитивного впливу
на покращення в царині історичної освіти в Україні
є тісне міжнародне співробітництво і партнерська
кооперація. Унаслідок діяльності таких організацій,
як Рада Європи, ЄВРОКЛІО, «Нова Доба», реалізуються програми міжнародних обмінів, відбувається підготовка вітчизняних кадрів, активізується
мобільність та академічна міграція в освіті, обміни
між інституціями педагогічними кадрами тощо.
Зокрема, Програма ЄС «Еразмус+» за напрямом
«Міжнародна кредитна мобільність» для українських закладів вищої освіти відкриває широкі можливості співпраці з університетами Європи задля
організації взаємного обміну студентами та працівниками.
Ще одним із пріоритетних напрямів розвитку
освіти є інформатизація, а саме впровадження
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності
в інформаційному суспільстві. Інформатизація у
контексті історичної освіти – це перш за все процес, пов’язаний з відкриттям для дослідників нових
архівних фондосховищ і заборонених раніше історичних праць. У відповідності до цього активізується діяльність академічних наукових установ
історичного профілю. (Координатором створення
наукової історії України виступив Інститут історії
України НАН України (директор – академік НАН
України В. Смолій)). Дослідження, здійснені науковими працівниками установ соціогуманітарного
профілю, дали змогу вийти на принципово новий
рівень концептуального осмислення минулого
України. Було видано фундаментальні збірники
документів, серед яких – книги про голодомори
(1921–23 рр., 1932–33 рр., 1946–47 рр.), «Енциклопедія історії України» (10 томів) тощо. Побачили світ видання, присвячені іншим замовчуваним або фальсифікованим подіям національної
історії (документи та матеріали, що стосувалися
діяльності Української Центральної Ради, Директорії УНР тощо) [11, с. 67–69].
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Але, поза будь-яким сумнівом, успішність розбудови національної системи освіти значною мірою
залежить від її законодавчого забезпечення, тобто
впливу політичного чинника на функціонування
освіти в Україні. Адже від напряму державної політики в галузі освіти залежить реальний перехід до
нової якості освіти, запровадження інноваційних
технологій навчання, приведення у відповідність
до європейських стандартів наукового та науковометодичного забезпечення всіх ланок освіти тощо.
Натепер в Україні сформована достатня нормативно-правова база щодо реалізації в системі
вітчизняної освіти стратегічних завдань розвитку демократичного громадянства. Серед важливих державних документів у цьому напрямі слід
назвати: Національну доктрину розвитку освіти у
ХХІ столітті (2002 р.), Державний стандарт базової
і повної середньої освіти (2011 р.), Національну
стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року (2013 р.), Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–
2020 роки (2016 р.) тощо. Зокрема, у Національній
доктрині розвитку освіти (2002 р.) та Національній
стратегії розвитку освіти в Україні (2013 р.) окреслено формування національних та загальнолюдських цінностей як один із пріоритетів державної
освітньої політики. Звертається увага на те, що
система освіти має забезпечувати збереження
й продовження української культурно-історичної
традиції, шанобливе ставлення до українських
національних святинь, історії, утверджувати українську національну ідею. Акцентується увага на
тому, що вона має забезпечувати формування
особистості, яка усвідомлює свою належність до
українського народу й до європейської цивілізації
[7; 8].
Висновки. На підставі проведеного аналізу
варто відзначити, що під час розробки та реалізації державної політики в галузі історичної освіти
важливо брати до уваги об’єктивно-суб’єктивні,
внутрішньо-зовнішні чинники, характер їхнього
впливу на систему освіти. Зокрема, слід зважати
на тенденції та перспективи розвитку освіти,
потреби суспільства, держави в освіті та освічених громадянах. Освітня державна політика має
ґрунтуватися на вітчизняному досвіді освітньопедагогічної діяльності з урахуванням досягнень
в освітній сфері міжнародного співтовариства.
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Вартими уваги є насамперед нормативно-правові акти Ради Європи та інших інституцій ЄС, які
визначають пріоритети розвитку історичної освіти,
містять пропозиції щодо методики навчання історії, які спрямовані на подальшу демократизацію
освіти й дотримання принципів історизму й уникання фальшувань і маніпуляцій фактами історії.
Вважаємо, що перспективним напрямом дослідження є подальше вивчення впливу суспільнополітичних чинників на розвиток історичної освіти
в Україні. Поряд із цим слід звернути увагу на інші
чинники, які впливають на розвиток історичної
освіти, зокрема соціальні, гуманітарні, культурологічні тощо.
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Мукачівського державного університету,
викладач кафедри культури та
соціально-гуманітарних дисциплін
Закарпатської академії мистецтв

Серед мистецьких позашкільних закладів
Закарпаття, що здійснюють естетичне
виховання шкільної молоді, виділяється Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі,
яка заснована у 1979 році зусиллями провідних
діячів освіти і культури Закарпаття і розміщена в історичній будівлі м. Мукачевого. На
основі вивчення досвіду Мукачівської дитячої
художньої школи ім. М. Мункачі у напрямі художньо-естетичного виховання дітей та молоді
нами визначено такі тенденції: успіхи Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі
в художньо-естетичній освіті та вихованні
учнівської молоді Закарпаття базуються на
потужному фундаменті фундаторів закарпатської школи живопису Й. Бокшай та А.
Ерделі; навчально-виховний процес художньої
школи спрямовано на академічне навчання
образотворчого мистецтва, художньо-творчий розвиток вихованців, підготовку учнів до
вступу у вищі художні заклади освіти; зміст
програми, за якою організовується освітній
процес і реалізуються основні завдання виховання учнів художньої школи, ґрунтується на
історико-культурних та національних традиціях українського народу з привнесенням у
зміст естетичного виховання регіонального
національного компонента; вивчення основних предметів навчального плану (рисунок,
живопис, композиція) відбувається впродовж
усіх п’яти років навчання з урахуванням принципів неперервності та наступності, послідовності, індивідуального підходу, практичної
спрямованості, поліхудожності; основними
формами організації навчально-виховного
процесу є поєднання індивідуальних і групових
практичних занять із застосуванням дидактичних ігор на початковому етапі навчання
з очними та заочними екскурсіями, подорожами, спостереженнями у природі, участю
учнів у творчих конкурсах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, у випуску шкільної періодичної мистецької газети, роботою
майстер-класу для випускників школи з
метою їх підготовки для вступу до закладів
вищої мистецької освіти; тісної співпраці
художньої школи з провідними мистецькими
закладами вищої освіти області та України
з метою забезпечення підвищення професійної майстерності викладачів, поширення
їх досвіду, профорієнтаційної роботи. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
вивченні особливостей художньо-естетичного виховання дітей і молоді в інших школах
мистецтв області.
Ключові слова: Мукачівська дитяча художня
школа ім. М. Мункачі, художньо-естетичне виховання, образотворче мистецтво, навчальні програми, форми, методи
навчання та виховання, майстер-клас.

Постановка проблеми. Важливими осередками художньо-естетичного виховання молодого
покоління на Закарпатті є початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади – школи естетичного

Among the artistic out-of-school establishments
of Transcarpathia, which carry out aesthetic
education of school youth, Mukachevo
Children’s Art School named after M. Munkachi
stands out, which is founded in 1979 by the
efforts of leading figures of education and culture
of Transcarpathia and is located in Mukachevo
historic building. On the basis of studying the
experience of the Mukachevo Children’s Art
School named after M. Munkachi in the direction
of artistic and aesthetic education of children
and youth, we have identified the following
trends: success of Mukachevo Children’s Art
School named after M. Munkachi in art and
aesthetics training of young Transcarpathians
based on the powerful basis of the founders
of the Transcarpathian school of painting Y.
Bokshai and A. Erdeli; the educational process
of the artistic school is aimed at academic study
of fine arts, artistic and creative development of
pupils, preparation of students for admission to
higher educational establishments; the content
of the program on which the educational
process is organized and the main tasks of
education of the students of the art school are
realized is based on the historical, cultural and
national traditions of the Ukrainian people, with
the introduction of the aesthetic education of
the regional national component in the content;
study of the main subjects of the curriculum
(drawing, painting, composition) takes place
during all five years studying process taking into
account the principles of continuity, consistency,
individual approach, practical orientation,
polygraphic arts; the main forms of organization
of the educational process is the combination
of individual and group practical classes with
the use of didactic games at the initial stage of
study with full-time and part-time excursions,
trips, observations in nature, participation of
students in creative contests of the regional,
all-Ukrainian, international levels, in the issue
of school periodic art newspaper, the work of
a master class for graduates of the school with
a view to their preparation for entry into higher
education institutions; close cooperation of art
school with leading artistic institutions of higher
education of the region and Ukraine in order to
increase professional skills of teachers, spread
their experience, vocational guidance work.
Prospects for further research we see in the
study of the peculiarities of artistic and aesthetic
education of children and youth in other art
schools of the region.
Key words: Mukachevo Children’s Art School
named after M. Munkachi, artistic and aesthetic
education, fine arts, educational programs,
forms, methods of teaching and upbringing,
master class.

виховання. За даними Департаменту культури
Закарпатської облдержадміністрації, натепер в
області є 65 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, більше ніж у сорока з
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них є образотворчі відділи і 1 Мукачівська дитяча
художня школа ім. М. Мункачі [5, с. 3].
Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі функціонує з 1979 року. Її провідними завданнями є художньо-естетичне виховання дітей та
юнацтва, цілеспрямоване виховання і навчання
обдарованих дітей різних видів образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва. Важливо, що
заклад надає можливості своїм вихованцям для
визначення майбутньої професії в галузі образотворчого мистецтва.
Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі
здійснює свою діяльність на потужному фундаменті
здобутків закарпатської школи живопису, феномен
якої є загальновідомим в Україні та за її межами, а
рівень викликає захоплення та слугує взірцем для
наслідування майстрами пензля. Фундатори закарпатської школи живопису Й. Бокшай та А. Ерделі, які
навчалися у Будапештській академії мистецтв (Й. Бокшай – 1910–1914, А. Ерделі – 1911–1916) [7, с. 23],
свої зусилля спрямували на виховання плеяди молодих талановитих художників та створення місцевої
школи живопису. «Все, чого ми навчилися від своїх
незабутніх учителів в Академії мистецтв, спонукало
нас дбати не тільки про особисту творчість, але й про
завтрашній день мистецтва, прагнути до організації й утвердження своєї художньої школи. Це могло
не тільки зберегти установлені давні традиції, але й
було покликане продовжити і розвинути досягнуте в
нашому мистецтві» (Й. Бокшай) [1, с. 5]. Діяльність
Й. Бокшая як викладача образотворчих дисциплін
в Ужгородській гімназії, А. Ерделі – в Ужгородській
півчо-учительській семінарії сприяла розвитку хисту
до малювання у багатьох учнів, вивела на мистецьку
стежину перше покоління майбутньої художньої еліти
краю – А. Борецького, В. Габду, Ю. Герца, В. ДванШарпотокі, А. Добоша, А. Кашшая, Е. Контратовича,
А. Коцку, З. Шолтеса, І. Шутєва та багатьох інших
[7, с. 28].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз історико-педагогічної літератури засвідчує,
що загальнотеоретичні аспекти позашкільного
навчання і виховання дітей та юнацтва були предметом досліджень видатних вітчизняних педагогів: В. Вахтерова, Г. Ващенка, М. Галущинського,
А. Макаренка, І. Огієнка, С. Русової, В. Сухомлинського, О. Биковської та ін.
Історію розвитку позашкільної освіти в Україні,
форми і методи творчої діяльності учнів в умовах
позашкільних навчальних закладів досліджували
такі науковці, як: В. Берек, Н. Харінко, Т. Цвірова,
В. Лихвар, О. Малицька, О. Биковська, В. Вербицький, Г. Пустовіт, Т. Сущенко, Є. Антонович; сучасні
підходи до організації творчої діяльності школярів засобами образотворчого мистецтва вивчали
І. Демченко, В. Захарова, С. Коновець, В. Томашевський та ін. Педагогічній спадщині мистецьких
шкіл присвячені дослідження В. Бутенка, І. Зязюна,
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Л. Масол, Н. Миропольської, І. Небесника,
Л. Оршанського, І. Попика, Л. Проціва, О. Рудницької, В. Радкевич, І. Шкелебей, Р. Шмагала та ін. Теоретичні основи національного виховання, зокрема
естетичного виховання як соціокультурного феномена, представлено у працях І. Беха, В. Бутенка,
М. Чепіль, С. Гончаренка, М. Євтуха, О. Савченко,
О. Сухомлинської.
Проблему естетичного виховання учнівської
молоді в Закарпатті частково розкрито в історико-педагогічних дослідженнях Т. Беднаржової,
В. Гомонная, С. Жупанина, М. Зимомрі, В. Кеміня,
М. Кляп, В. Росула, Т. Росул, В. Сагарди, І. Небесника, С. Федаки, П. Ходанича, Т. Мочан.
Помітно, що наукових досліджень замало для
вивчення такого потужного пласта, як початкові спеціалізовані навчальні заклади – школи мистецтв.
Виняток становить дослідження А. Волощук на
тему «Система художньої освіти школярів у спадщині З. Баконія (1946–1989 рр.)». Нею досліджено
художньо-педагогічну та методичну спадщину Золтана Баконія в контексті розвитку позашкільної
художньої освіти України ХХ – початку ХХІ ст.; розкрито соціальні, культурні та педагогічні умови його
становлення як митця й учителя; обґрунтовано
структуру і зміст його авторської системи художньої
освіти школярів; здійснено систематизацію форм;
виявлено особливості організації й проведення
навчальних занять; охарактеризовано методи
навчально-виховної роботи в умовах позашкільної
художньої освіти [1, с. 7]. Золтан Степанович Баконій – це яскрава постать у позашкільній художній
освіті Закарпаття та України. Незмінно керуючи
студією образотворчого мистецтва в Ужгородському Палаці піонерів понад 40 років (1946–1989),
він сприяв активному становленню позашкільної
художньої освіти на Закарпатті. Заснована ще у
1946 році славним педагогом Золтаном Степановичем Баконієм студія образотворчого мистецтва
продовжує активно виховувати юні таланти та
поповнювати лави митців рідного краю.
Дослідження А. Волощук є важливим для нашої
роботи, адже паралельно зі студією З. Баконія
(створена у 1946 році) в Закарпатській області
були засновані Мукачівська дитяча художня школа
ім. М. Мункачі, Ужгородська, Чинадіївська, Виноградівська, Хустська, Свалявська та десятки інших
шкіл мистецтва з відділеннями образотворчого
мистецтва, досвід яких вважаємо теж потребує
окремого вивчення.
З огляду на малодослідженість зазначеної проблеми, вважаємо за необхідне вивчити досвід
Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі Закарпатської області у напрямі художньоестетичного виховання дітей та молоді, що становить мету цієї статті.
Виклад основного матеріалу. На підставі
рішення Закарпатського облвиконкому наказом



Міністерства культури України від 7 серпня 1979 року
була створена перша Художня школа на Закарпатті (сучасна назва – Мукачівська дитяча художня
школа ім. М. Мункачі), біля витоків якої були такі
відомі громадські діячі та діячі освіти і культури, як
художник, педагог В. Бурч, перший директор школи
В. Цібере, народний художник України І. Бровді та
перший секретар міськвиконкому О. Чулей. Для
навчального закладу було виділено будинок часів
князя Ракоці, де розмістилися методичний кабінет і
майстерні відомих мукачівських художників: І. Бровдія – скульптора та В. Бурча – живописця [3, с. 80].
Будинок, в якому розташована школа, є одним з
найбільш цінних пам’ятників палацового будівництва на Закарпатті і має назву «Білий палац», що
побудований у другій половині XVII ст. трансільванськими князями династії Ракоці і до 1711 року
слугував їм міською резиденцією. Він є цінним архітектурним пам’ятником барочної архітектури на
Закарпатті. Перша забудова була в стилі пізнього
ренесансу, що можна побачити на будівлі, а вже до
нашого часу будівля дійшла в стилі бароко [8, с. 47].
На посаду директора Мукачівської художньої
школи призначено живописця, гарного організатора
й господарника В. Цібере (1979 р.), який формував
навчально-матеріальну базу, займався кадрами,
освітнім процесом. Визнаючи організаторські здібності першого директора школи, І. Бровді згадував про те, як він формував методичний фонд
речей для зарисовок, як збирав «куделі, костюми,
старовинні меблі, чучела…» [3, с. 81]. Важливим
компонентом у процесі створення школи був підбір учительських кадрів з відповідною освітою.
В. Цібере також упорядкував у школі галерею портретів найвідоміших закарпатських митців, зокрема
А. Ерделі, Й. Бокшая, І. Грабаря та інших. У закладі
було створено два музеї: музей дитячої творчості,
в якому збираються найкращі роботи вихованців за
всі роки, і музей Міхая Мункачі. У квітні 1994 року,
до 150-річчя з дня народження Міхая Мункачі та
15-річчя школи, їй присвоєно ім’я Міхая Мункачі
[8, с. 56].
Нині Мукачівська дитяча художня школа ім.
М. Мункачі має вже свої творчі здобутки, традиції,
напрацювання в розробці програм з різних напрямів образотворчого мистецтва та форм і методів
художньо-естетичного виховання молодого покоління.
Натепер у школі навчається понад 300 учнів.
Увесь навчально-виховний процес художньої
школи спрямовано на академічне навчання образотворчого мистецтва, естетичний розвиток учнів,
підготовку вихованців до вступу у вищі художні
заклади освіти.
Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі є навчальним закладом початкової позашкільної художньої освіти в галузі культури. Прийом учнів
до художньої школи здійснюється на підставі заяв

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
батьків та вступних іспитів, які проводяться безпосередньо в художній школі. Навчання та виховання
дітей здійснюється в позаурочний та позанавчальний час згідно із затвердженим розкладом занять.
Тут учні одержують знання з основ образотворчої
грамоти, вивчаються такі предмети, як рисунок,
живопис, композиція, скульптура. Школа надає
державні гарантії естетичного виховання через
доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять творчістю, а для
найбільш обдарованих учнів – до вибору професії
в галузі культури і мистецтва. Серед пріоритетних
завдань школи є вільний розвиток особистості,
виховання поваги до народних звичаїв, традицій,
національних цінностей українського народу, а
також інших націй і народів; естетичне виховання
дітей та юнацтва – пріоритетний напрям розвитку культури України; створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб у професійному самовизначенні
і творчій самореалізації; пошук та залучення до
навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей
та молоді, розвиток їхніх здібностей.
Завдання навчального та виховного характеру
реалізуються шляхом виконання навчальних програм. Викладачами Мукачівської дитячої художньої
школи ім. М. Мункачі (І. Барановим, Р. Дорожниковою, С. Кірєєвим, Т. Шпонтак) розроблено (2012 р.)
програму для відділів образотворчого мистецтва
шкіл естетичного виховання Закарпатської області,
яка рецензована науковцями Закарпатського
художнього інституту (нині Закарпатська академія мистецтв) та затверджена методичною радою
управління культури облдержадміністрації (Наказ
№ 01-05/183 Управління культури Закарпатської
ОДА від 20 червня 2012 року) [6, с. 1].
На Всеукраїнському конкурсі навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких
закладів освіти системи Міністерства культури і
туризму України викладачі художньої школи посіли
ІІ місце (2012 р.).
Зміст такої програми з рисунку, живопису, композиції складено у найкращих традиціях вивчення
навчальних предметів у подібних закладах.
Щодо тематичної спрямованості творчих робіт
для виконання учнями у програмі переважає національний складник, українська тематика, етнос,
тяжіння до народного мистецтва, народних звичаїв
(«Народний костюм», «Минуле і майбутнє Закарпаття», «Декоративна тарілочка», «Пасхальна
писанка», «Мій рідний край», «Замки Закарпаття»
тощо). Учні знайомляться з національними орнаментами, різноманітними візерунками багатонаціонального Закарпаття. У старших класах на уроках композиції передбачено виконання зарисовок
українських та закарпатських народних костюмів.
На основі верховинських, гуцульських, лемківських,
бойківських, словацьких, угорських елементів
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візерунків та орнаментів створюють свої декоративні композиції, вчаться стилізувати, вивчають
колорит народних виробів [6, с. 28].
У побудові освітнього процесу відчувається
турбота про художньо-творчий розвиток дитини.
Навчання починається з «нульового» класу, куди
приходять діти 7-річного віку. Тут юні художники
вперше знайомляться з фарбами, роботою над
кольорами та розвитком своєї уяви.
Вивчаючи світові шедеври архітектури, живопису, графіки, скульптури, учні опановують історію
мистецтва. Також мають можливість брати участь
у віртуальних екскурсіях до світових картинних
галерей. А на заняттях скульптури займаються
керамікою, гончарством, створюють тематичні композиції.
Важливим навчальним предметом є «Рисунок» –
основа реалістичного зображення, тому він вивчається упродовж усіх років навчання. У 1-му класі з
цього предмета передбачено вивчення таких тем:
організація зображувальної площини, використання
знань з пропорції натури; принципи конструктивності
побудови плоских предметів (двомірна форма);
перехід від площинного до об’ємного зображення
предметів (тримірна форма); елементарні відомості
про перспективу побудови предметів; вивчення
декоративно-графічних прийомів під час виконання
навчальних завдань. Першокласники виконують
низку вправ і завдань, які чергуються із короткостроковими зарисовками з натури (вивчення плоского
предмета: малювання симетричних форм (метелика, жуків, квітів), знайомство з поняттям композиція в листі, ділення відрізків, знайомство з поняттям
пропорція, симетрія) [6, с. 8].
Відповідно до програми поступово передбачається ускладнення тем: простір, об’єм, форма,
колір, а вихованці мусять засвоювати знання і використовувати закони перспективи, уміти послідовно
вести малюнок і доводити його до визначеної стадії завершення, володіти різними технічними засобами графіки [6, с. 12]. Передбачається поступове
виконання рисунків все більш складних геометричних форм, як правило, гіпсових (куля, куб, призма,
піраміда, гіпсова розетка), з дотриманням правил
перспективи і розумінням лінії горизонту.
На заняттях з живопису в нульовому класі учні
знайомляться з матеріалами і технічними прийомами акварелі, гуаші, кольорових олівців під час
виконання завдань. З метою закріплення необхідних умінь проводяться бесіди: «Ознайомлення з
палітрою, матеріалами», «Властивості основних
кольорів сонячного спектра», «Ознайомлення з
теплою групою кольорів», «Ознайомлення з холодною групою кольорів», «Натюрморт – нежива
натура», «Пейзаж. Теплі і холодні кольори у пейзажі» та ін.
Також учителі школи проводять з вихованцями
різні екскурсії на природу, в ліс, просто вулицями
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міста, в парк або організовують спостереження за
природними явищами, наприклад, захід сонця,
під час яких діти роблять зарисовки з натури.
Звертається увага вихованців на зміни, які відбуваються в природі, порівнюючи їх з тим, що вони
бачили на картинах під час занять. Учителі привертають увагу учнів до краси вулиць, обсаджених деревами, величі архітектурних споруд, площ,
пам’ятників, будинків. Все це сприяє розвитку уяви
у дітей, вчить їх бачити прекрасне в природі і прививає любов до рідного краю, сприяє формуванню
естетичних смаків.
Предмет «композиція» є одним із головних і
тісно пов’язаний з такими предметами, як рисунок,
живопис, скульптура.
На уроках композиції учні вчаться відтворювати,
передавати свої почуття і бачення навколишнього
світу, виконуючи ті чи інші завдання. Роботи з композиції чергуються: станкові, декоративні і об’ємнопросторові, розвиваючи при цьому творче, асоціативно-образне та абстрактне мислення.
У процесі виконання завдань з композиції в
учнів розвивається усвідомлення композиційного
рішення, це: відчуття і підбір формату, поняття
єдності композиції, рівноваги, ритм, гармонійне
поєднання форм, об’ємів, фактур кольору і тону та
інше. Основною метою у проведенні уроків з композиції є виявлення і розвиток творчого мислення, а
також індивідуального бачення світу кожним учнем
школи.
Така потужна підготовка у художній школі є
хорошим фундаментом для вступу у вищі заклади
мистецької освіти. Випускники школи (5 клас) отримують свідоцтво про закінчення художньої школи,
а 6 рік навчання є класом професійної орієнтації
(працює майстер-клас).
Про рівень підготовки вихованців у художній
школі засвідчує той факт, що її випускники продовжують навчання у Закарпатській академії мистецтв, Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, Київській національній
академії мистецтв, Львівській національній академії мистецтв, Харківській державній академії
дизайну та мистецтв, Поліграфічному інституті
м. Львова тощо. Багато випускників з успіхом працюють за фахом на Батьківщині і за кордоном [4].
Невід’ємним складником навчання у художній
школі є участь учнів у творчих конкурсах обласного, всеукраїнського рівнів. Постійно діючі дитячі
творчі виставки у закладі презентують доробок
вихованців. На базі художньої школи проводиться
обласний дитячо-юнацький конкурс образотворчого мистецтва «Легенди Карпат», у якому
беруть участь учні відділів образотворчого мистецтва шкіл мистецтв області. Серед переможців конкурсу 2018 року – вихованці Мукачівської
дитячої художньої школи ім. М. Мункачі: у номінації «Живопис» – ІІ місце (категорія А – 7–8 років) –



Ангеліна Кліщак, тема: «Весілля», І місце (категорія С – 11–13 років) – Олександр Андросюк, тема:
«Добро поруч», ІІІ місце – Домініка Качур, тема:
«Майстриня народної вишивки», ІІІ місце (категорія
D – 14–15 років) – Олександра Волошенюк, тема:
«Мукачівський монастир». Номінація «Графіка» –
І місце (категорія С – 11–13 років) – Юрій Маняк,
тема: «Сила молитви», ІІІ місце – Микита Кукурузов,
тема: «Мої духовні джерела», І місце (Категорія D –
14–15 років) – Марія-Анастасія Різак, тема: «Цінність крізь віки», ІІ місце – Юліанна Бобела, тема:
«Мала Бийгань». Учні-призери, що навчаються
відмінно в школі, отримують щомісячні стипендії
міської ради. А їхні вчителі – щомісячну доплату за
сумлінну роботу.
Уже вдруге поспіль починаючи з 2017 р. проводиться Обласний дитячий конкурс з живопису імені
А. Ерделі серед учнів мистецьких шкіл Закарпатської області. Головна ідея конкурсу – зацікавити
учнів вивчати творчість закарпатських митців, їхній
вплив на формування закарпатського мистецтва
та живопису, а також з метою заохочення дитячої
творчості, створення умов для гармонійного розвитку дитини, популяризації відомостей про життя і
діяльність вітчизняних митців.
Педагоги закладу працюють над вдосконаленням своєї професійної майстерності та діляться
напрацюваннями з молодими викладачами.
Оскільки це єдина художня школа в Закарпатті,
то на її базі проводять різні конкурси та семінари для початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів (шкіл мистецтв). Так, зокрема,
21 березня 2019 р. викладачами художньої школи
було проведено обласний методичний семінар для
викладачів образотворчих відділів шкіл мистецтв
Закарпатської області на тему «Інноваційний прийом у викладанні предметів з образотворчого мистецтва» (модератор семінару – директор Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі Сергій
Федорович Кіреєв).
Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі є базовою для образотворчих відділів дитячих
шкіл мистецтв області.
Висновки. На основі вивчення досвіду Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. Мункачі
Закарпатської області у напрямі художньо-естетичного виховання дітей та молоді нами визначено такі тенденції: успіхи Мукачівської дитячої
художньої школи ім. М. Мункачі в художньо-естетичній освіті та вихованні учнівської молоді Закарпаття базуються на потужному фундаменті фундаторів закарпатської школи живопису Й. Бокшай
та А. Ерделі; навчально-виховний процес художньої школи спрямовано на академічне навчання
образотворчого мистецтва, художньо-творчий
розвиток вихованців, підготовку учнів до вступу у
вищі художні заклади освіти; зміст програми, за
якою організовується освітній процес і реалізу-
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ються основні завдання виховання учнів художньої школи, ґрунтується на історико-культурних
та національних традиціях українського народу з
привнесенням у зміст естетичного виховання регіонального національного компонента; вивчення
основних предметів навчального плану (рисунок,
живопис, композиція) відбувається впродовж усіх
п’яти років навчання з урахуванням принципів
неперервності та наступності, послідовності, індивідуального підходу, практичної спрямованості,
поліхудожності; основними формами організації
навчально-виховного процесу є поєднання індивідуальних і групових практичних занять із застосуванням дидактичних ігор на початковому етапі
навчання з очними та заочними екскурсіями, подорожами, спостереженнями у природі, участю учнів
у творчих конкурсах обласного, всеукраїнського
рівнів, у випуску шкільної періодичної мистецької
газети, роботою майстер-класу для випускників
школи з метою їх підготовки для вступу до закладів
вищої мистецької освіти; тісної співпраці художньої школи з провідними мистецькими закладами
вищої освіти області та України з метою забезпечення підвищення професійної майстерності
викладачів, поширення їхнього досвіду, профорієнтаційної роботи.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо
у вивченні особливостей художньо-естетичного
виховання дітей і молоді в інших школах мистецтв
області.
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Стаття присвячена дослідженню процесу
підготовки іноземних студентів у Великобританії, сучасним тенденціям та перспективам цієї діяльності. Зазначено, що
Англія є лідером серед країн Європи з якості
освіти, досліджується її історичний шлях та
загальний досвід у цій галузі, що сформували
високий престиж британської освіти. Підкреслено, що головною родзинкою навчання
в Англії є акцент на практичній частині
знань, що, зрештою, дає переваги випускникам в очах роботодавців. У статті розглядається система вищої освіти у Великій
Британії, висвітлено основні критерії, що
мають вагоме значення при сприянні конкурентного рівня освітніх послуг. Наведено
вимоги до абітурієнтів, етапи та умови
навчання у закладах вищої освіти Великобританії та її вартість. Вказана загальна
кількість іноземців, що отримують вищу
освіту у Великобританії, та зазначено, що
більшість із них навчається в аспірантурі.
Описана програма обов’язкового підготовчого етапу навчання для іноземних студентів, а також вказано на необхідність високого рівня володіння англійською мовою.
Проведено аналіз, що дозволяє зрозуміти,
наскільки освіта Англії за своїми якісними
характеристиками, результатами, залученими ресурсами вигідно відрізняється серед
інших закладів вищої освіти і надає переваги
під час вибору закладу навчання для іноземців. Зазначено, що привабливість навчальних закладів Великобританії для іноземців
сформована великою кількістю державних
університетів, різноманіттям напрямів
навчання і спеціальностей, можливістю
отримати фінансову підтримку, розвиненою науково-матеріальною базою, високим
престижем дипломів. Підкреслено, що вища
освіта, що отримана у Великобританії, дає
змогу кожному отримати глибокі знання в
обраній сфері, відкриває нескінченні перспективи працевлаштування. Стаття може
бути корисною для дослідження зарубіжного
досвіду навчання іноземних студентів та
подальшого його впровадження в освітній
процес України з метою піднесення якості
української освіти, її престижу та конкурентоспроможності на міжнародному ринку
освітніх послуг.
Ключові слова: заклад вищої освіти,
навчання, Великобританія, іноземці, конку-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Близько п’яти мільйонів осіб в усьому світі їдуть
здобувати вищу освіту за кордон. Інтерес до здобування вищої освіти в Україні, незважаючи на
усі труднощі, з якими зіштовхується наша країна,
також постійно зростає. Україна не є лідером у цій
галузі, але дослідження зарубіжного досвіду найбільш успішних на цьому поприщі країн дасть їй
змогу підвищити конкурентоспроможність на міжнародному ринку освітніх послуг.
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рентність, рейтинг, престиж, зарубіжна
освіта.
The article is devoted to the study of the process
of preparing foreign students in the UK, current
trends and prospects for this activity. It is noted
that England is the leader among the European
countries in terms of quality of education,
researched its historical path and general
experience in this field, which have formed the
high prestige of British education. It is emphasized
that the main highlight of learning in England is
the emphasis on the practical part of knowledge,
which ultimately gives benefits to the graduates in
the eyes of employers. The article examines the
system of higher education in the UK, highlights
the main criteria that are of great importance in
promoting the competitive level of educational
services. Requirements for entrants, stages
and conditions of study at UK higher education
institutions and their jewelry are given. The total
number of foreigners enrolled in higher education
in the UK is indicated, and the majority of them are
enrolled in postgraduate studies. The program of
obligatory preparatory stage of study for foreign
students is described, and also indicated the
need for a high level of English for enrollee. An
analysis has been done to understand how the
education in the UK, in terms of its qualitative
characteristics, outcomes, and resources, is
favorably distinguished from other institutions
of higher education and offers advantages in
choosing an educational institution for foreigners.
It is noted that the attractiveness of educational
institutions in Great Britain for foreigners is formed
by a large number of state universities, a variety of
areas of study and specialties, by the opportunity
to receive financial support, developed scientific
and material base, high prestige of diplomas. It
is emphasized that the higher education received
in Great Britain gives everyone an opportunity to
get deep knowledge in the chosen field, opens up
prospects of employment. The article may be useful
for studying the foreign experience of teaching
foreign students and its further implementation in
the educational process of Ukraine in order to the
quality improvement of Ukrainian education, its
prestige and competitiveness in the international
market of educational services.
Key words: institution of higher education,
training, Great Britain, United Kingdom, foreign
students, competitiveness, rating, prestige, foreign
education.

Найбільше іноземних студентів навчається у
Сполучених Штатах Америки, Великій Британії,
Німеччині, Австралії та Франції. Диплом вищого
навчального закладу Британії відомий у всьому
світі та засвідчує випускника як висококваліфікованого спеціаліста світового класу. І це недивно,
адже більшість «проривних» наукових відкриттів
належить саме британським вченим – Ісааку Ньютону, Чарльзу Дарвіну, Майклу Фарадею, Олександру Флемінгу і багатьом іншим світилам науки, які



в розквіт своєї наукової діяльності стали володарями Нобелівських премій. Вельми високу планку
ставлять такі відомі університети, як Оксфорд та
Кембридж, змушуючи інші освітні заклади прискіпливо слідкувати за якістю освіти. Система
вищої освіти в Сполученому Королівстві є однією
з найстаріших, найбільш розвинених і престижних.
Саме тому британські навчальні заклади є надзвичайно привабливими для студентів з усього світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивченню досвіду організації вищої освіти у Великобританії присвячені праці Г. Андрєєва, Н. Бідюк,
Д. Гудісона, К. Корсака, Дж. Лоско, Дж. Морела,
Д. Сабірова, У. Сімпсона, Ч. Сміта, Л. Тарасюк,
К. Цейкович та ін. Досвід зарубіжних країн у галузі
вищої освіти висвітлювали науковці: А. Алексюк,
С. Андрейкова, М. Головатий, М. Євтух, І. Каленюк,
К. Корсак, Д. Кучеренко, О. Мартинюк, І. Попова,
С. Сисоєва, В. Яблонський та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на попередні
дослідження, у науковій літературі мало інформації щодо організації вищої освіти у Великобританії для іноземців, не підкреслено, що саме є найбільш привабливим для іноземців у британській
освіті і чому саме Великобританія досягла чималих успіхів в якості вищої освіти та її всесвітньому
визнанні.
Мета статті – розглянути розвиток вищої освіти
у Великобританії, проаналізувати сучасний стан
та тенденції навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти Великобританії, виокремити елементи привабливості вищої освіти у Великобританії для іноземців.
Виклад основного матеріалу. Вища освіта
у Великобританії має свою багатовікову історію.
Його особливістю є класична школа. Пройшовши
етапи формування і становлення, освітня система
в Англії виробила свою унікальну і дієву систему
навчання. Нині головною перевагою навчання в
Англії є її акцент на практичній частині знань. Звичайно, теорію ніхто не відміняв, але вміння застосовувати отримані навички в професії є головним
завданням. Вища освіта в Британії має безліч
напрямів. Тут кожен зможе знайти спеціальність
за своїми інтересами і здібностями: мистецтво і
біологія, бізнес і філософія, право і медицина.
Серед роботодавців світу дипломи британських вишів цінуються, тому що вони сертифікують реальні знання. Університети в Англії надають
стажування на базі різних компаній, фірм, дослідницьких центрів. Завдяки успішному проходженню
практики багато студентів отримують свої перші
робочі місця.
Найстарішим англомовним вищим начальним
закладом у світі вважається Оксфордський університет, заснований в X ст., і, як будь-який інший
британський осередок освіти, Оксфорд зумів не

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
тільки зберегти дух історії, англійську витримку
і класичні традиції, а й залучити до навчального
процесу передові методи та засоби викладання.
Це гармонійне поєднання минулого і майбутнього,
мабуть, і є секретним інгредієнтом приворотного
зілля, яке змушує тисячі абітурієнтів з усіх куточків
світу вступати до британських вищих навчальних
закладів.
Як свідчить Британська рада, наступне десятиліття має стати визначальним для країни. Незважаючи на той факт, що більшість іноземних студентів обирає навчання у Британії, на противагу
іншим європейським країнам, процент прийому до
вищих навальних закладів буде значно меншим
у порівнянні з минулим десятиріччям. За даними
ради, до 2020 р. чисельність іноземних студентів
зросте на 300 000, лише 50 000 з яких є громадянами Австралії. Проте очікується, що основним
джерелом студентів буде Індія, яка має намір
випередити Китай за кількістю іноземних абітурієнтів. Також серед студентів очікуються вихідці з
Нігерії, Малайзії, Пакистану та Саудівської Аравії – країн, що стрімкими темпами виходять на
ринок праці [3].
Вища освіта у Великій Британії є державною, навчання здійснюється у понад 850 вищих
навчальних закладах (43 університетах, 159 педагогічних коледжах, 30 політехнічних інститутах
тощо). Найбільш престижними університетами
є Оксфорд (1168) та Кембридж (1209), які разом
іноді називають Оксбридж. Система вищої освіти
дворівнева. Перший етап – це отримання ступеня
бакалавра у вибраній області науки і професійній діяльності. Ступінь бакалавра присуджується
після 3–4 років навчання на денному відділенні
університету, інституту або коледжу. Другий ступінь веде до отримання ступеня магістра або
доктора. Усі університети Великої Британії мають
високий рівень автономії у визначенні курсів, програм і методів навчання. Загальну політику у вищій
освіті здійснює Міністерство освіти і науки шляхом
розподілу фінансових і матеріальних ресурсів.
У Великій Британії виші є незалежними, автономними організаціями, з їх власними правовими
повноваженнями, як академічними, так і управлінськими. Вони не є власністю держави, хоча більшість із них залежить більшою чи меншою мірою
від державного фінансування та має змогу вільно
пропонувати програми й нагороди з урахуванням стану їхніх повноважень. Кожен університет
і коледж вищої освіти несе відповідальність за
забезпечення того, щоб відповідні стандарти були
досягнуті і що пропонується дійсно якісна освіта [3].
Статистичні дослідження ОЕСР (Організації
економічного співробітництва та розвитку) свідчать про те, що британські університети впевнено займають другий рядок у списку найбільш
бажаних місць навчання. За показником кількості
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іноземних студентів університети Великої Британії
випереджають навіть провідні університети США.
В університетах Сполученого Королівства навчаються більше 400 тис. студентів (дані Статистичного агентства вищої освіти). Більшість із них
(209 710 осіб) навчались в аспірантурі.
Велика Британія приваблює іноземних студентів не сонячною погодою чи доступними цінами на
навчання, а репутацією, адже тут розташовані найстаріші та найавторитетніші світові університети.
Чотири з них представлені в ТОП–10 рейтингу
QS World University Rankings академічного року:
Кембридж (3-я позиція), Університетський коледж
Лондона (4-е місце), Імперський коледж Лондона
(5-й рядок рейтингу), Оксфордський університет
(6-е місце). У сотню кращих нині входять чотирнадцять англійських університетів, значно більшу
їх кількість можна знайти серед 500 навчальних
закладів [4].
Допуск до вищих навчальних закладів відбувається через суворий відбір. Насамперед, абітурієнтам-іноземцям потрібно звернутися до Служби
прийому (UCAS) восени за рік до навчання з документами про середню освіту, які надають право
доступу в університет, і відповідні документи.
Однак вирішальне значення має співбесіда, від
якої залежить кінцевий результат.
Обираючи університет в Англії, варто керуватися такими факторами:
– загальний рейтинг університетів Англії, який
публікують провідні британські газети;
– рейтинг університетів з обраної спеціальності. В усіх університетах в Англії своя спеціалізація, в одних сильними сторонами є академічні дисципліни, інші прагнуть сформувати свої навчальні
програми, зважаючи на запити роботодавців;
– місце розташування університету в Англії та
умови проживання;
– вступні вимоги (у першої десятки найпрестижніших університетів Англії вступні вимоги
суворі і конкурс може досягати до 100 осіб на
місце).
Студенти-іноземці зазвичай потребують підготовчої програми – foundation, що триває один
рік. Є два види foundation. Перший – проходження
підготовки на базі університету з гарантією вступу
до нього, другий – загальна програма підготовки,
після закінчення якої можна відправляти свої документи до різних університетів, отримувати їх пропозиції і самостійно обирати навчальний заклад.
Програма foundation для українців коштує біля
10 тисяч фунтів на рік, а навчання в університеті,
залежно від спеціальності, – від 10 тисяч фунтів
на рік і вище [2].
Для подачі документів і зарахування в університети Великої Британії потрібно мати атестат
GCSE, який є аналогом вітчизняних атестатів про
закінчення середньої школи і здобуття середньої
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освіти. Важливою умовою є наявність в атестаті
показників хоча б з 5 предметів, два з яких мають
бути в обов’язковому порядку складені на «відмінно». Для абітурієнтів-іноземців, які не навчалися в англійських школах, необхідно пройти
дворічний курс передуніверситетської освіти в
спеціальних міжнародних школах Великої Британії, підсумком навчання стане складання іспитів і
здобуття диплома A-levels.
Ще одна не менш важлива умова – це ідеальне
знання англійської мови, що закріплюється атестатом IELTS. Атестат видають за результатами
проходження спеціального тесту, який можна
здати, якщо вивчення англійської мови проходило
не один рік.
Кожен ЗВО Великої Британії ставить свої
вимоги щодо пакету документів. Безпосередня
подача здійснюється в UCAS – спеціальну Службу
прийому до закладу вищої освіти з 1 вересня
по 15 жовтня. Абітурієнти можуть подавати пакет
документів відразу в шість різних навчальних
закладів. Тим абітурієнтам, які хочуть вступити в
кращі університети Англії, необхідно самостійно
приїжджати в ці університети, подавати документи, проходити співбесіду і складати складні
вступні іспити.
Іноземні абітурієнти мають змогу подавати
документи напряму до британських університетів для навчання за програмами бакалавра лише
на основі атестату про повну середню освіту з
високим середнім балом і додаткових 1–2 років
навчання за спеціальністю в іноземному виші.
Необхідний рівень англійської для зарахування –
IELTS 6.0–6.5 (залежно від університету і спеціальності) [1].
Іноземці, які планують розпочати навчання в
Британії одразу після 11 класу, обов’язково мають
спочатку пройти (на вибір):
– дворічну програму A-level;
– дворічну програму International Baccalaureat
Diploma;
– дворічну програму професійної підготовки
в одному з державних коледжів подальшої освіти
(Colleges of Further Education);
– однорічну спеціалізовану програму підготовки для міжнародних студентів Foundation Year
mba в Британії.
Набір студентів у британський університет на
бакалаврат здійснюється на основі поданих заявок
через спеціалізований орган UCAS (Universities
and Colleges Admissions Service), усі заявки розглядаються університетами на загальних підставах. Як правило, заявки приймаються до середини
січня, а в Оксфордський і Кембриджський університети – до середини жовтня. Заявки можна подавати максимум до 6 університетів одночасно [5].
Зарахування на програми магістратури проходить шляхом прямої подачі документів до обра-



ного навчального закладу. Українським студентам
необхідно надати диплом бакалавра спорідненого
напряму з високим середнім балом. Необхідний
рівень англійської для зарахування на магістратуру – IELTS 6.0–7.0 (залежно від університету і
спеціальності).
Перші 3–4 роки студент навчається до ступеня бакалавра. Це перша вчена ступінь, і після
навчання студент може стати бакалавром права,
медицини, технічних, гуманітарних та інших наук.
Крім обов’язкової програми навчання, студент має
вибрати додаткову, що максимально відповідає
його потребам і знанням. Наприклад, обов’язковий
курс вивчення дисциплін на юридичних факультетах може включати в себе додатковий курс із
міжнародного, податкового права або M&A. Як і у
вітчизняних навчальних закладах, в університетах
Великої Британії є лекційні та семінарські заняття.
Навчання в університеті доволі складне. За
один семестр вивчається не більше 4–5 основних дисциплін, при цьому кожні 3 місяці робиться
складний контрольний тест із кожної з них і один
комплексний тест з усіх дисциплін. Англійські університети завойовували свій міжнародний престиж століттями, тому викладачі ретельно стежать
за якістю освіти своїх студентів.
Після 4 років навчання студент має право
отримати ступінь магістра наук. Складність отримання ступеня магістра доволі висока, але після
навчання випускник стає висококласним фахівцем, затребуваним на ринку праці практично будьякої країни [4].
Вартість навчання в університетах Англії різна.
Якщо виводити середній показник, то студенту
доведеться викладати за навчання не менше
10–12 тисяч фунтів стерлінгів на рік. У найпрестижніших вузах Великої Британії і на медичних
спеціальностях вартість навчання становить від
20 000 фунтів на рік і більше. Житло та харчування – ще 7000–8000 фунтів на рік при проживанні в резиденції або 6000–7000 фунтів на рік при
проживанні в сім’ї.
Стипендійні програми та гранти на навчання
у Великобританії отримати дуже важко. Через
високу якість навчання безплатних програм практично немає. Але якщо пощастить пройти жорсткий
відбір та стати власником гранту на навчання, такі
виплати можуть компенсувати не лише навчання,
а й проживання та навіть вартість авіаквитків.
Найчастіше гранти розраховані на певну
навчальну програму або спеціальність. На фінансову допомогу можуть розраховувати лише ті абітурієнти, які дійсно мають фінансові труднощі і
можуть це довести. Якщо студент має гарні оцінки
та хорошу репутацію у ЗВО, але фінансово забезпечений, то на стипендію чи грант розраховувати
марно. Також є змога отримувати фінансову допомогу від спонсорів, фондів та приватних компаній.
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Будь-якій із цих організацій потрібно у мотиваційному листі довести свою користь у майбутньому.
Чим чіткіше викладені цілі, тим більше шансів
отримати фінансову підтримку [1].
Великобританія вважається досить дорогою
країною не лише для навчання, а й для проживання. Витрати на харчування, оренду житла та
проїзд залежать від місцевості. Так, у найпопулярніших містах для студентів – Оксфорді, Кембриджі
та Лондоні – доведеться витратити від 7 до 10 тисяч
фунтів стерлінгів на рік. У інших містах такі витрати
можуть становити від 6 до 9 тисяч на рік.
Студенти можуть обрати, де їм проживати: у
гуртожитку (одномісні або двомісні кімнати); жити
у сім’ї; орендувати квартиру самостійно або з друзями. Найдешевше жити у студентських містечках, таких як Кардиф або Ноттінгем.
Якщо знайти квартиру чи гуртожиток у студентському містечку не пощастило, доведеться
додатково витрачатися на проїзд у громадському
транспорті. Вартість одного квитка становить від
2.10 до 3.50 євро. На купівлю місячного абонементу доведеться витратити від 56 до 103 євро.
Ціни залежать від міста проживання.
Диплом випускника англійського закладу вищої
освіти – це справжній карт-бланш, що дає змогу
практично безперешкодно потрапити в будь-які
організації, установи та компанії світу. Конкуренцію можуть становити тільки деякі європейські
університети і вузи США, а тому випускник перебуває поза конкуренцією. І це забезпечується не
тільки самим дипломом, але і найвищим рівнем
знань. І якщо студент зміг закінчити британський
університет, то його рівень знань буде настільки
високим, що у роботодавців не виникне сумнівів
під час вибору претендента на місце. Це – найголовніша перевага, порівняно з якою інші просто
нівелюються [5].
Основними перевагами отримання вищої
освіти в Британії для іноземців є такі:
– Британія лідирує серед країн із найбільш якісною вищою освітою у світі і має понад 100 державних університетів із високою міжнародною репутацією;
– вражаюче різноманіття напрямів навчання і
спеціальностей;
– змога отримати кваліфікацію практично у
будь-якій сфері знань;
– змога отримати стипендію або грант, що може
суттєво зменшити витрати на навчання;
– розвинена науково-матеріальна база і оснащеність передовими технологіями;
– високий рівень довіри до британського
диплому у всьому світі;
– відсутність вступних іспитів (за винятком деяких творчих спеціальностей);
– високий шанс працевлаштування в багатьох
країнах світу після завершення навчання;
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– змога досконало вивчити англійську мову на
професійному рівні;
– змога працювати під час навчання до 20 годин
на тиждень.
Особливо популярними в Британії є програми
МВА у приватних і державних бізнес-школах,
в тому числі світового рівня – London Business
School; Said Business School, University of Oxford;
Cambridge Judge Business School, University of
Cambridge; Imperial College Business School,
Imperial College London; Warwick Business School,
the University of Warwick. Вартість навчання тут
становить 10 000 – 50 000 фунтів стерлінгів на рік,
залежно від престижності навчального закладу [3].
У Великобританії найбільш затребувані спеціальності IT-спеціалістів, викладачів, медичних
працівників, економістів, менеджерів із продажу,
інженерів, а також таких спеціалістів, як сантехніки
та спеціалісти по роботі з маленькими дітьми. Крім
таких бонусів, як якісна освіта і перспективи успішної кар’єри, освіта у Великій Британії дає змогу
спілкуватися в інтернаціональному середовищі.
Так, діти, які навчаються в закордонних школах,
швидше розвивають навички комунікабельності
і розмовну мову – це допомагає в подальшому
навчанні і працевлаштуванні. Незважаючи на
поширений стереотип про британців як про рафінованих і зарозумілих, вони досить відкриті до
спілкування з іноземцями і раді приймати у своїй
країні студентів інших національностей і культур.
Висновки. Багатовікова історія та розвиток
освіти у Великій Британії сформували певні традиції, що спрямовані на беззаперечне досягнення
високої якості, глибокий і впевнений зв'язок теоретичних знань та практичних навичок, збереження
репутації свого навчального закладу. Вища освіта,
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що отримана у Великобританії, – це гарантія перспективної, престижної та, безумовно, високооплачуваної роботи в країнах Європи та всього світу.
Вона дає змогу кожному отримати глибокі знання
в обраній сфері, відкриває нескінченні перспективи працевлаштування. Незважаючи на високі
вимоги до абітурієнтів та складність навчання,
кожного року ця країна приваблює тисячі студентів, які бажають отримати вищу освіту за кордоном. Зацікавленість в отриманні вищої освіти саме
в Англії серед іноземців сформована великою
кількістю державних університетів, різноманіттям
напрямів навчання і спеціальностей, змогою отримати фінансову підтримку, розвиненою науковоматеріальною базою, високим престижем дипломів, і, наостанок, найкращим шансом успішного й
перспективного працевлаштування.
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Стаття присвячена одній із актуальних
проблем підготовки майбутніх учителів
у вищій школі – інтегрованому навчанню
предмета й мови. Зокрема, розкривається
сутність таких понять, як міжпредметна
інтеграція, інтегроване навчання, іншомовне
навчальне середовище. Основну увагу зосереджено на теоретико-методичних засадах
професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови для багатомовної школи.
Висвітлюються цілі, принципи, структурні
компоненти методики CLIL та особливості
її впровадження у вищій школі. У найбільш
спрощеному вигляді розглядаються можливості створення загальної мовної підтримки
для одночасного засвоєння спеціальних
предметів та оволодіння іноземною мовою,
що стає надійною основою іншомовної професійної компетенції. Розроблення й координація навчальних і предметних програм,
узгодження їх змісту різними кафедрами,
наступна корекція всього процесу інтегрованого навчання з урахуванням результатів
педагогічної практики студентів можуть
суттєво підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців у
вищій школі. На основі аналізу психологопедагогічної літератури обґрунтовуються
можливості застосування цієї методики
для навчання різних спеціальностей у вищій
школі. Зазначається також, що концепція
дослідження забезпечується єдністю методологічного, теоретичного та методичного
аспектів. Розвиток системного процесу
інтегрованого навчання предмета й мови
також має враховувати загальні особливості
психіки тих, хто навчається. Існує нагальна
потреба подальшого вивчення психологічних особливостей навчання студентів різних спеціальностей, тому що психологічні
умови навчання іноземних мов різних категорій майбутніх фахівців є до останнього часу
однією з найменш досліджених проблем. Таке
ускладнене завдання передбачає інтегровану
співпрацю викладачів кафедри психології й
кафедри іноземних мов, а під час педагогічної
практики майбутніх учителів іноземних мов
необхідною стає допомога психолога школи.
Ключові слова: міжпредметна інтеграція,
інтегроване навчання предмета й мови,
психологія процесу інтегрованого навчання,
іншомовне навчальне середовище.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
На етапах великих перетворень, коли суспільство переживає економічну, політичну, соціальну
та культурну кризу, проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі набувають особливого значення. Сучасна вища школа

The article is devoted to one of the urgent
problems of preparing future teachers of a foreign
language in high school by means of Content
and Language Integrated Learning method.
In particular, the essence of such concepts
as integration, integrated learning, foreign
language learning environment, teacher's value
orientations are revealed. The main focus is on
the theoretical and methodological principles of
training future teachers of a foreign language
in a multilingual school. The aims, principles,
structural components of the CLIL methodology
and the peculiarities of its implementation in high
school are highlighted. In the most simplified
way we research the opportunities for creating
general linguistic support to master special
subjects simultaneously with a foreign language,
which would become a reliable basis for foreign
language professional competence. The
development and coordination of educational
and subject programs, harmonization of their
content by different departments, the subsequent
correction of the whole integrated learning
process, taking into account the results of
students’ pedagogical practice, can significantly
improve the efficiency of professional training of
future specialists in high school. On the basis of
the analysis of psychological and pedagogical
literature the possibilities of introduction of this
method for teaching different specialties in high
school are grounded. It is also noted that the
concept of research is ensured by the unity of
methodological, theoretical and methodological
aspects. The development of integrated learning
subject and language system process should
also take into account the psychics peculiarities
of those who study. There is an urgent need for
further studies of the psychological characteristics
in teaching various specialties. The psychological
conditions of teaching foreign languages in
different specialties remain today still an unstudied
problems. Such a complicated task involves
the close cooperation of teachers belonging
to different Departments: i.e. Psychology and
Foreign Languages. And it also makes acute
the assistance of school psychologist during the
pedagogical practice.
Key words: interdisciplinary integration, content
and language integrated learning, psychology
of the educational process, foreign language
teaching environment.

має не лише навчати майбутніх учителів професійно-орієнтованої іноземної мови, а й інтегровано формувати систему їхніх ціннісних орієнтацій
засобами педагогіки, методики, філософії, релігієзнавства, шедеврами світової літератури тощо.
У Європі методику інтегрованого навчання пред-
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мета й мови, або CLIL (анг. Content and Language
Integrated Learning), запроваджено в 1984 році.
Згідно з філософією інтегрованого навчання предмета й мови, вивчення іноземної мови не є самоціллю. Оволодіння іноземною мовою відбувається
за допомогою тематики предметів, що є професійно необхідними та цікавими для студентів. Сутність професії, яка системно представлена через
іноземну мову, спонукає до дій і стає головним орієнтиром у виборі мети навчальної діяльності. Така
інтегрована діяльність залежить від того, наскільки
успішною буде співпраця викладача іноземної
мови й викладача-предметника для створення
іншомовного навчального середовища для використання його властивостей у процесі навчання
студентів предметів професії та іноземної мови.
На нашу думку, навчання майбутніх фахівців засобами CLIL стає значущим і має відбуватися саме в
такому контексті в сучасній вищій школі.
Усе вищезгадане зумовлює актуальність дослідження сучасних форм інтегрованого навчання
майбутніх учителів іноземних мов, які можуть бути
впроваджені в вищій школі та підвищити ефективність вищої педагогічної освіти загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми інтегрованого навчання у вищій школі,
які сьогодні вивчаються низкою вчених, охоплюють фундаментальні положення педагогічної,
психологічної та методичної наук, а саме: перспективи розвитку професійної освіти й підготовки
педагогів нової генерації (І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало,
О.І. Щербак); принципи організації професійноорієнтованого навчання іноземної мови у вищій
школі (О.Б Тарнопольський, Л.М Черноватий);
інтегрований підхід до викладання іноземної мови
(Н.О. Морська); концептуальні засади індивідуалізації іншомовного навчання (С.Ю. Ніколаєва);
концепція моделі інтегрованого навчання й технологія її впровадження в навчальний процес вищої
школи (М.О. Сова). Теоретичні положення методики інтегрованого навчання предмета й мови у
вищій школі досліджували відомі зарубіжні вчені:
Д. Марш, Ф. Худ, Д. Койл, І. Маккензі, М. Раннут,
К. Райк.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Досягнення професійної досконалості робить очевидною необхідність застосування інтегрованого навчання майбутніх учителів і
координації між заняттями з дисциплін спеціалізації та практичними заняттями з методики навчання
іноземної мови, де набуті педагогічні й спеціальні
знання повинні адаптуватися в заданих межах
конкретної іншомовної комунікативної компетенції. Сьогодні в багатьох випадках навчальний
процес вищої школи відповідає принципу: зараз
вивчай, потім будеш користуватися. Як правило,
планування предметів спеціальності й занять з
іноземної мови відбувається на різних кафедрах
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та узгоджується викладачами досить формально.
У більшості кафедр вищої школи не існує жодних
загальних вимог чи рекомендацій щодо організації
інтегрованого навчання предмета й іноземної мови
для своїх студентів. Деякі немовні кафедри надають право викладати предмет іноземною мовою
своїм викладачам-предметникам, які володіють
професійно-орієнтованою іноземною мовою, але
не володіють теорією та методикою навчання іноземних мов як наукою.
Іншою проблемою є те, що викладачі спеціальних предметів не завжди активно співпрацюють із
викладачами іноземної мови й досить рідко підкріплюють зміст своїх занять із предмета іншомовним матеріалом у вигляді реклами, інструкцій,
таблиць, графіків тощо. Це означає, що студенти
немовних спеціальностей мають обмежені можливості для використання набутих іншомовних навичок і вмінь на заняттях зі спеціальності. Саме тому
викладачі спеціальних предметів повинні розширювати іншомовний зміст своїх занять, так само як
викладачі іноземної мови в процесі навчання мови
мають використовувати знання інших предметів
(наук) [1, с. 111].
Безперечно, перспективним для методичного
контексту проблеми інтегрованого навчання майбутніх учителів має стати врахування принципу
визначення змісту навчання на основі першочергового вивчення характеру майбутньої діяльності (content-based approach), що передбачає
пріоритет предметного складника над мовним.
Дотримання цього принципу в навчанні іноземних мов сприяє ефективному відбору лексичного
і граматичного іншомовного мінімуму, який може
бути достатнім для комунікації у відповідних ситуаціях спілкування, створюючи сприятливі можливості для досягнення практичної мети за відносно
стислий термін. На заняттях з іноземної мови
викладач має використовувати мову в цільовому
контексті (спеціальну термінологію, тексти), допомогти студентам оволодіти знаннями конкретної
спеціальності засобами іноземної мови. Маючи
низку переваг, інтегроване навчання мови дає
змогу поєднувати тематичний і нетематичний (не
об’єднаний однією тематикою) алгоритм проведення занять. Обрана тема має бути професійно
спрямованою, інформативною, цікавою для студентів, а також давати велику кількість спеціальної лексики та мовних форм. Інтегрований підхід,
який природно передбачає й гуманістичний підхід
до навчання, дає можливість створити позитивну
емоційну атмосферу. Таку сприятливу атмосферу
утворює об’єднаний соціокультурною інформацією стимулювальний характер заняття, який відповідає темі, що вивчається. Інтегрований підхід
розглядають як такий, що дає змогу застосовувати
на заняттях різні види роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іншомовних навичок і мов-
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леннєвих умінь в аудіюванні, говорінні, читанні та
письмі. Така форма інтегрованого навчання іноземної мови передбачає здійснення поступового
переходу від мовленнєвої розминки до наступного
виконання вправ і завдань, організації групової
дискусії [2, с. 19].
Доцільно також зауважити, що на старших
курсах зростає кількість спеціальних предметів,
які викладають іноземною мовою, де саме й відбувається інтеграція спеціальних знань із предметів і цільового використання мовних навичок і
мовленнєвих вмінь. Тільки за цієї умови реалізують основний принцип інтегрованого навчання:
вивчай і використовуй водночас. Важливим фактором є також наявність відповідного аутентичного навчального матеріалу, а тексти й завдання
мають бути пов’язані з конкретними професійними
цілями та реальними комунікативними ситуаціями
[6, с. 14].
Метою статті є висвітлення структурних компонентів педагогічного, психологічного й методичного характеру, необхідних для вдосконалення
процесу інтегрованого навчання предмета й мови
у вищій школі.
Виклад основного матеріалу. Ідея інтегрованого навчання предмета й мови може трактуватися
як відбір та об’єднання навчального матеріалу
різних предметів з метою цілісного, системного,
різнобічного вивчення спеціальності; як створення такого інтегрованого змісту професійного
навчання, що об’єднує знання різних предметів
у єдиний цілісний багатосторонній фокус. Стаття
розглядає в найбільш спрощеному вигляді можливості створення загальної мовної підтримки для
одночасного засвоєння спеціальних предметів та
оволодіння іноземною мовою, що стає надійною
основою іншомовної професійної компетенції.
У сучасній вищій школі вдосконалення навчального процесу на якісно новому рівні може відбутися за умови розвитку міжпредметних зв’язків до
рівня міжпредметної інтеграції. Серед основних
принципів такого інтегрованого навчання можна
виділити такі: цілісності, системності, структурності, багаторівневості, відповідності дидактичної
системи соціальним і культурним сферам суспільного життя. Реалізація зазначених принципів дає
можливість оптимізувати навчальний процес, а
функціонування інтегрованої дидактичної системи
може проходити на рівні навчальної теми; на рівні
навчального модуля; на рівні навчального предмета; на рівні системної цілісності навчальних
циклів [4, с. 11].
Кожна навчальна програма складається з
модулів, що, у свою чергу, включають навчальні
предмети. Різні університети встановлюють свої
форми навчальних і предметних програм. Сьогодні як ніколи необхідна спільна робота викладачів різних предметів (укладачів навчальних

програм) для узгодження тематики навчального матеріалу з метою створення багатобічного
фокусу спеціальності. Такий багатобічний фокус
включає тематичний зміст різних предметів конкретної спеціальності, обговорений та узгоджений усіма викладачами в найбільш логічній тематичній послідовності, яка буде враховувати зміст
предметів та аспекти мови в найбільш логічному
вигляді. Розвиток навчальних програм вимагає
постійної співпраці й поточного моніторингу ефективності результатів навчання (learning outcomes)
протягом усього навчального курсу до проведення
державних іспитів, коли стає зрозумілим те, що
майбутні вчителі іноземних мов знають і вміють.
Після цього має відбуватися нова корекція процесу інтегрованого навчання, узгодження змісту
навчальних і предметних програм. У європейських
закладах вищої освіти створюють спеціальні ради
з навчальних програм, які відповідає за її аналіз
і розвиток. До складу такої ради навчальної програми входять керівник програми, викладачі, студенти, випускники та працедавці [6, с. 46].
Планування предметів спеціальності й занять
з іноземної мови вимагає створення та збереження тісного контакту й взаєморозуміння між
викладачами мови та викладачами предметів
спеціальності (філософії, психології, історії, літератури тощо). У багатьох країнах існує тенденція, коли майбутній учитель отримує підготовку з
кількох предметів, що пізніше гарантує стабільне
робоче навантаження в невеликих загальноосвітніх закладах. У таких випадках, як правило, між
собою комбінують близькі за змістом предмети,
наприклад, фізику й математику, біологію та географію, англійську й німецьку мови або українську та російську мови. Щодо кількості предметів,
які відбираються для створення навчальних програм, як правило, намагаються об’єднати близькі
природничі й гуманітарні науки (математику, мову,
історію); різні природничі науки; теоретичні (фундаментальні) та прикладні науки; природничі
науки й гуманітарні; природничі й суспільні науки;
іноземні мови та культурне середовище [5, с. 54].
Тому необхідно розуміти складність усього інтегрованого процесу, до якого залучаються завідувачі
кафедр різних факультетів, учителі загальноосвітніх навчальних закладів, де згодом студенти вливаються (інтегруються) в нові шкільні колективи
й отримують оцінки за проходження педагогічної
практики. Для набуття педагогічного досвіду та
вдосконалення рівня іншомовної мовленнєвої компетенції студенти проходять педагогічну практику
в загальноосвітніх навчальних закладах, де проводять уроки іноземної мови, розробляють позакласні навчальні заходи, а також виконують інші
трансформаційні завдання психологічного характеру, наприклад, організацію колективу та групового навчання, створення міцного іншомовного
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навчального середовища в групі учнів, що допомагає перевірити загальну мовленнєву компетенцію,
асоціативну пам’ять, індуктивні мовленнєві здібності. Доцільно зауважити, що педагогічна практика майбутніх учителів стає своєрідною візитною
карткою університету, очевидним показником
рівня університетської підготовки, тому її результати можуть позитивно або негативно вплинути на
партнерські стосунки між школами міста (області)
та національним університетом, а це опосередковано пов’язано з проблемами регіональної
політики.
Держава мусить розробити якісно нову стратегію підготовки й перепідготовки вчителів, зокрема
викладачів іноземної мови [3, с. 7]. Безперервна
освіта має продовжуватися протягом усього життя,
однак запитаємо себе: чи багато українських учителів іноземної мови пройшли стажування за кордоном і підвищили свій рівень володіння тою мовою,
якої мають навчати? У багатьох університетах
розвинутих країн світу студенти, які навчаються
за програмами підготовки вчителів, проходять стажування за кордоном протягом одного семестру,
щоб краще зрозуміти психологію багатомовності
й різних культур. Провідне місце в структурі професійного мислення фахівця посідає психологічне
мислення, тому майбутній учитель іноземної мови
має передбачати основні труднощі лінгвістичного
й психологічного характеру, що можуть виникати
на уроках у різних комунікативних ситуаціях.
Висновки. Отже, загальна педагогічна стратегія розвитку вищої освіти передбачає створення
в рамках вищої школи реального іншомовного
навчального середовища, яке, ґрунтуючись на
принципах професійної діяльності конкретних спеціальностей і принципах інтегрованого навчання
предмета й мови, буде максимально сприяти
ефективному оволодінню студентами й майбутньою професією, і професійно-орієнтованою іноземною мовою.
Процес
цілісного,
системного,
різнобічного навчання професії передбачає перехід від
навчання спеціальності й іноземної мови як окремих предметів до реальної міжпредметної інтеграції. Упровадження методики інтегрованого
навчання предмета й мови у вищій школі вимагає
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організації активної співпраці викладачів предметів спеціальності та викладачів іноземної мови.
Розроблення й координація навчальних і предметних програм, узгодження їх змісту різними
кафедрами, наступна корекція всього процесу
інтегрованого навчання з урахуванням результатів педагогічної практики студентів можуть суттєво
підвищити ефективність професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищій школі. Не менш важливим для вищої школи має стати врахування
змістових компонентів педагогічного та психологічного характеру, що є необхідними для інтеграції
навчання предмета й мови в рамках методичної,
педагогічної та психологічної наук.
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У статті розглянуто актуальність формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів
харчової галузі, що є необхідною умовою
їхнього професійного становлення в напрямі
розроблення та впровадження оздоровчої
продукції харчування. Метою статті є експериментальне дослідження рівня формування мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження в майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі в процесі їхньої
професійної підготовки. Визначено мотиваційно-цільові якості зі здоров’язбереження
майбутніх інженерів-технологів харчової
галузі в процесі їхньої професійної підготовки,
а саме: мотивацію до професійної діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції; мотивацію досягнення успіху у створенні
оздоровчої продукції; прагнення до творчої
діяльності щодо створення оздоровчої продукції. Педагогічне експериментальне дослідження формування мотиваційно-цільових
якостей зі здоров’язбереження в майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі проводилося протягом 2015–2018 років за трьома
етапами: констатувальним, формувальним
і порівняльним. Учасниками експерименту
стали студенти Української інженернопедагогічної академії, Харківського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету. За результатами педагогічного
експерименту підтверджено підвищення
рівня сформованості мотиваційно-цільових
якостей зі здоров’язбереження в майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі за умови
розроблення та впровадження відповідної
методики, яка ґрунтується на забезпеченні
єдності компетентнісного, системного,
діяльнісного й задачного підходів до професійної підготовки цих фахівців; інтеграції
медико-фізіологічного, біологічного й технологічного складників змісту їхнього навчання.
Ключові слова: професійне навчання,
майбутні інженери-технологи харчової галузі,
здоров’язбережувальна
компетентність,
мотиваційно-цільові
якості,
мотивація

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Розвиток і формування професійно важливих
якостей у студентів як майбутніх фахівців харчової
галузі є необхідною умовою їхнього професійного
становлення в напрямі розроблення та впровадження оздоровчої продукції харчування. Серед
професійно важливих якостей особливе місце
посідають мотиваційно-цільові, формування яких у
студентів сприяє появі інтересу до навчання і створенню інноваційної оздоровчої продукції, захопленості навчальною діяльністю, творчій активності.
Отже, виділяють такі мотиваційно-цільові якості:

до професійної діяльності, мотивація
досягнення успіху, прагнення до творчої
діяльності, педагогічний експеримент.
The research deals with the urgency of the
formation of health-saving competence of future
engineers-technologists of the food industry,
which is a prerequisite for their professional
development in the direction of development
and introduction of health food products. The
purpose of the article was an experimental study
of the level of formation of motivation-target
health qualities of preservation of future engineertechnologists in the food industry in the process of
their training. The motivational and target-specific
health goals of the future engineer-technologists
of the food industry in the process of their training
are defined, namely: motivation for professional
development of health products; motivation to
achieve success in creating health products;
striving for creative work on the creation of health
products. Pedagogical experimental study of the
formation of motivational-target health qualities
of preservation of future engineer-technologists
in the food industry was conducted during 20152018 in three stages: ascertaining, forming and
comparative. The participants of the experiment
were students of the Ukrainian Engineering
and Pedagogical Academy, Kharkiv Trade and
Economic Institute of the Kyiv National Trade and
Economic University. According to the results of the
pedagogical experiment, the increase in the level
of formation of the motivation and target health
qualities of the future engineer-technologists of the
food industry has been confirmed, provided that
the appropriate methodology is developed and
implemented, based on ensuring the unity of the
competence, system, activity and task approaches
to the professional training of these specialists; the
integration of the medical-physiological, biological
and technological components of the content of
their training.
Key words: professional training, future engineertechnologists of the food industry, healthsaving competence, motivation-target quality,
motivation for professional activity, motivation for
success, striving for creative activity, pedagogical
experiment.

– мотивацію до професійної діяльності щодо
розроблення оздоровчої продукції;
– мотивацію досягнення успіху у створенні
оздоровчої продукції;
– прагнення до творчої діяльності щодо створення оздоровчої продукції.
Традиційні методики підготовки студентів до
професійної діяльності в напрямі розроблення
оздоровчої продукції неповною мірою сприяють
формуванню мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження.Запропонованаавторськаметодика підготовки студентів ґрунтується на забезпеченні
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Етапи, завдання й учасники експериментального педагогічного дослідження
формування мотиваційно-цільових якостей зі здоров’язбереження
№
з/п
1

2

Етапи та завдання
педагогічного
експерименту

Характеристика
учасників

Студенти УІПА
Студенти ХТЕІ КНТЕУ
Усього учасників констатувального етапу:
Студенти УІПА
Формувальний етап
Студенти ХТЕІ КНТЕУ
Усього учасників формувального етапу за групами:
Усього учасників формувального етапу:
Загальна кількість учасників експериментального
педагогічного дослідження:
Констатувальний етап

єдності компетентнісного, системного, діяльнісного
та задачного підходів до професійної підготовки
майбутніх фахівців; інтеграції медико-фізіологічного, біологічного й технологічного складників змісту
їхнього навчання та спрямована на формування
теоретичних знань, практичних умінь і професійно
важливих якостей, зокрема мотиваційно-цільових. Для впровадження такої методики необхідним
є проведення експериментального дослідження
рівня формування мотиваційно-цільових якостей
зі здоров’язбереження в студентів і доведення її
результативності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання формування мотивації особистості в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі детально розкрито в роботах авторів [2;
4; 5; 6; 8].
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Проте умови розвитку мотиваційно-цільових якостей зі здоров’язбереження в майбутніх інженерів-технологів харчової галузі досліджено недостатньо.
Запропонована авторська методика формування
професійно важливих якостей зі здоров’язбереження
потребує перевірки розроблених теоретичних положень умов формування мотиваційно-цільових якостей дослідно-експериментальним шляхом.
Мета статті – експериментальне дослідження
рівня формування мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження в майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в процесі їхньої професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Педагогічне експериментальне дослідження формування мотиваційно-цільових якостей зі здоров’язбереження
в майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
проводилося протягом 2015–2018 років за трьома
етапами: констатувальним, формувальним і порівняльним. Учасниками експерименту стали студенти
Української інженерно-педагогічної академії, Харківського торговельно-економічного інституту Київ-
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Таблиця 1

Кількість учасників
Контрольна
Експериментальна
група
група
72
14
86
39
38
23
27
62
65
127
213

ського національного торговельно-економічного
університету. Для проведення педагогічного дослідження залучено 213 студентів (таблиця 1).
Критерієм сформованості мотиваційно-цільових
якостей визначено такі показники:
– сформованість мотивації до професійної діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції;
– сформованість мотивації досягнення успіху у
створенні оздоровчої продукції;
– сформованість прагнення до творчої діяльності
щодо створення оздоровчої продукції.
З аналізу наукових робіт учених визначено
методики дослідження показників за критерієм
сформованості мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження в студентів, які представлено в
таблиці 2.
Таблиця 2
Показники
експериментального
дослідження
Показник сформованості
мотивації до професійної
діяльності щодо
розроблення оздоровчої
продукції
Показник сформованості
мотивації досягнення
успіху у створенні
оздоровчої продукції
Показник сформованості
прагнення до творчої
діяльності щодо
створення оздоровчої
продукції

Методики проведення
експериментального
дослідження
Методика «Спрямованість
на вид інженерної
діяльності» О. Годлінік [3]
Опитувальник потреби
в досягненнях
Ю.М. Орлова [7]
Тест на визначення
творчого потенціалу [1]

На
констатувальному
етапі
дослідження
вивчали рівень сформованості мотиваційно-цільових якостей у студентів під час упровадження традиційної методики навчання дисциплін «Основи
здоров’язбереження», «Технологія виробів та організація підприємств ресторанного господарства»,
«Технологія та організація харчової галузі», «Іннова-
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Сформованість мотиваційно-цільових якостей у майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі за традиційною методикою навчання
№
з/п
1
2
3

Показники сформованості
мотиваційно-цільових якостей
Показник сформованості мотивації до
професійної діяльності щодо розроблення
оздоровчої продукції
Показник сформованості мотивації досягнення
успіху у створенні оздоровчої продукції
Показник сформованості прагнення до творчої
діяльності щодо створення оздоровчої продукції

Кількість студентів, %
низький
рівень

середній
рівень

високий
рівень

32
(37,21)

43
(50,0)

11
(12,79)

41
(47,67)
31
(36,05)

31
(36,05)
47
(54,65)

14
(16,28)
8
(9,3)

Таблиця 3

Середні
значення
1,76
1,68
1,73

Таблиця 4
Сформованість мотиваційно-цільових якостей у студентів контрольної групи на
формувальному етапі дослідження
№
з/п
1
2
3

Кількість студентів, %

Показники сформованості
мотиваційно-цільових якостей
Показник сформованості мотивації до професійної
діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції
Показник сформованості мотивації досягнення успіху
у створенні оздоровчої продукції
Показник сформованості прагнення до творчої
діяльності щодо створення оздоровчої продукції

ційні технології в харчовій галузі». Результати досліджень представлено в таблиці 3.
Отримані середні значення показників за традиційною методикою навчання майбутніх фахівців знаходяться в межах 1,68…1,76, що відповідає низькому
рівню формування мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження майбутніх інженерів-технологів
харчової галузі. Так, учасники експерименту демонструють недостатню сформованість мотивації до
професійної діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції, низький рівень мотивації досягнення
успіху та недостатнє прагнення до творчої діяльності щодо створення продукції оздоровчого призначення. Це вказує на недоліки традиційної методики
навчання студентів щодо розроблення інноваційної
продукції оздоровчого призначення.
На формувальному етапі дослідження виділено
контрольну й експериментальну групи студентів
із приблизно однаковим рівнем сформованості
мотиваційно-цільових якостей. Студенти контрольної групи навчалися за традиційною методикою.
В експериментальній групі формування мотиваційно-цільових якостей у студентів здійснювали за
авторською методикою професійного навчання, яка
ґрунтується на забезпеченні єдності компетентнісного, системного, діяльнісного та задачного підходів
до професійної підготовки майбутніх фахівців; інтеграції медико-фізіологічного, біологічного й технологічного складників змісту навчання.
Протягом
вивчення
дисциплін
«Основи
здоров’язбереження», «Технологія виробів та орга-

низький
рівень

середній
рівень

високий
рівень

25
(40,32)
31
(50,00)
25
(40,32)

27
(43,55)
22
(35,48)
30
(48,39)

10
(16,13)
9
(14,52)
7
(11,29)

Середні
значення
1,76
1,65
1,71

нізація підприємств ресторанного господарства»,
«Технологія та організація харчової галузі», «Інноваційні технології в харчовій галузі» аналізували
рівень сформованості мотиваційно-цільових якостей і визначали прагнення студентів до професійної
діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції,
рівень досягнення успіху і творчої діяльності в процесі розроблення ними рецептури й технології оздоровчої продукції.
Досліджуючи рівень сформованості мотиваційноцільових якостей у студентів контрольної групи,
отримали результати, які представлено в таблиці 4.
Аналіз даних таблиці 4 показує, що в процесі
професійної підготовки за традиційною методикою
навчання студенти контрольної групи мають низький
і середній рівні сформованості мотиваційно-цільових якостей. Середні значення показників сформованості мотиваційно-цільових якостей знаходяться
в діапазоні 1,65…1,76, що вказує на низький рівень
формування мотивації, бажання досягти успіху і
творчої діяльності в процесі створення оздоровчої
продукції.
Результати сформованості мотиваційно-цільових якостей у студентів експериментальної групи на
формувальному етапі дослідження представлено в
таблиці 5.
За даними таблиці 5, середні значення показників сформованості мотиваційно-цільових якостей у студентів експериментальної групи є вищими
за результати контрольної групи та знаходяться в
інтервалі 2,07…2,19. Це свідчить про вищий рівень.
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Таблиця 5

Сформованість мотиваційно-цільових якостей у студентів
експериментальної групи на формувальному етапі дослідження
№
з/п
1
2
3

Кількість студентів, %

Показники сформованості
мотиваційно-цільових якостей
Показник сформованості мотивації до професійної
діяльності щодо розроблення оздоровчої продукції
Показник сформованості мотивації досягнення успіху у
створенні оздоровчої продукції
Показник сформованості прагнення до творчої діяльності щодо створення оздоровчої продукції

низький
рівень

середній
рівень

високий
рівень

14
(21,54)
19
(29,23)
18
(27,69)

25
(38,46)
22
(33,85)
24
(36,93)

26
(40,00)
24
(36,92)
23
(35,38)

Середні
значення
2,19
2,07
2,08

Таблиця 6
Приріст середніх значень показників критерію сформованості мотиваційно-цільових якостей
№ з/п
1
2
3

Показники сформованості мотиваційно-цільових якостей
Показник сформованості мотивації до професійної діяльності
щодо розроблення оздоровчої продукції
Показник сформованості мотивації досягнення успіху
у створенні оздоровчої продукції
Показник сформованості прагнення до творчої діяльності
щодо створення оздоровчої продукції

Середні значення
Приріст, %
КГ
ЕГ
1,76

2,19

19,63

1,65

2,07

20,29

1,71

2,08

17,79

Таблиця 7
Результати дисперсійного аналізу за критерієм сформованості мотиваційно-цільових якостей
Джерело варіації
Між групами
Усередині груп

SS
0,248067
0,014933

df
1
4

Студенти цієї групи були більше зацікавлені у створенні оздоровчої продукції на заняттях, проявляти
інтерес і бажання досягти успіху в навчальній діяльності, показували вищу творчу активність.
На порівняльному етапі дослідження визначали
приріст середніх значень показників критерію сформованості мотиваційно-цільових якостей у експериментальній групі порівняно з контрольною, результати розрахунків представлено у таблиці 6.
Для підтвердження статистичної значущості різниць
середніх значень показників проводили дисперсійний
аналіз, результати якого представлено в таблиці 7.
Дисперсійний аналіз за критерієм сформованості
мотиваційно-цільових якостей у контрольних та експериментальних групах підтвердив статистичну значущість різниць їх середніх значень (поточне значення критерію Фішера F=66,4, критичне значення
критерію Фішера Fкр=7,7, F>Fкр). Отримані дані
свідчать про результативність авторської методики
формування мотиваційно-цільових якостей у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі порівняно з традиційною методикою навчання.
Висновки. За результатами педагогічного
експерименту підтверджено підвищення рівня
сформованості мотиваційно-цільових якостей зі
здоров’язбереження в майбутніх інженерів-технологів харчової галузі за умови розроблення та впровадження авторської методики, яка ґрунтується на
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MS
0,248067
0,003733

F
66,44643

F критичне
7,708647421

забезпеченні єдності компетентнісного, системного,
діяльнісного й задачного підходів до професійної
підготовки майбутніх фахівців; інтеграції медикофізіологічного, біологічного й технологічного складників змісту їхнього навчання.
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Перебуваючи в контексті сучасних проблем
мистецької освіти, особливого значення
набуває професійна підготовка майбутніх
учителів музичного мистецтва. Професійне становлення майбутнього вчителя
музичного мистецтва відбувається на
засаді педагогічних практик вокально-хорового спрямування, спеціальних дисциплін,
створення відповідних умов для набуття
студентами необхідних компетентностей.
У статті розглянуто проблему вокальновиконавської підготовки сучасного вчителя
музичного мистецтва та звернуто увагу
на необхідність урахування особливостей і
механізмів розвитку вокально-хорових навичок у студентів, які оволодівають практичними вміннями у вокальному ансамблі.
Розглядаються цілі залучення студентів до
співу у вокальному ансамблі, а також загальні
завдання їхнього вокально-виконавського
розвитку. Пояснюються способи активізації студентів під час навчальної роботи у
вокальному ансамблі. Формування необхідних вокально-педагогічних знань і вмінь для
оволодіння майбутніми вчителями музичного мистецтва академічної та естрадної
манер виконання має здійснюватися на практичних заняттях у вокальному ансамблі.
Розкриваються особливості педагогічної
діяльності викладача з вокальним ансамблем. Розглядаються особливості навчальної роботи майбутніх учителів музичного
мистецтва з радіомікрофонами для відпрацювання вокально-ансамблевої техніки.
Оволодіваючи основами вокальної методики,
студенти поступово набувають знань
щодо об’єктивних закономірностей співочого голосоутворення, особливостей співу
в ансамблі, співу різних за стилем музичних
творів. Однак увага має спрямовуватися не
лише на вузькопрофесійний аспект освоєння
студентами вокальної техніки під час співу у
вокальному ансамблі, а й на формування їхніх
особистісних якостей, набуття необхідних
фахових компетентностей для подальшого
здійснення музично-педагогічної діяльності.
Ключові слова: професійна підготовка,

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Удосконалення процесу підготовки вчителя
музичного мистецтва у вищих педагогічних
навчальних закладах залишається актуальним,
оскільки сучасна загальноосвітня школа потребує
фахівців нового формату. Залучаючи своїх учнів
до різних видів музично-виконавської діяльності,
вчителі музичного мистецтва сприяють їхньому
духовному зростанню, розширенню їхнього світогляду. Зацікавлюючи учнів творами музичного
мистецтва, вчитель має бути сам умотивованим, активним, творчим, володіти як методикою
викладання академічного вокалу, так і методикою естрадного вокалу. Саме тому фахова підготовка сучасних учителів музичного мистецтва

вокальний ансамбль, майбутній учитель
музичного мистецтва.
Being in the context of contemporary issues of
artistic education, the training of future teachers of
musical art is of special importance. Professional
formation of the future teacher of musical art takes
place on the basis of pedagogical practices of
vocal-choral direction, special disciplines, creation
of appropriate conditions for students to acquire
the necessary competencies. The article deals
with the problem of vocal-performing training of
a modern teacher of musical art and emphasizes
the need to take into account the peculiarities and
mechanisms of the development of vocal-choral
skills for students who acquire practical skills
in a vocal ensemble. The purpose of engaging
students in singing in the vocal ensemble as well
as the general tasks of their vocal-performing
development is considered. The ways of
activating students during educational work in
the vocal ensemble are explained. Formation
of the necessary vocal-pedagogical knowledge
and skills for mastering the future teachers of
musical art of academic and variety manner of
performance should be carried out on practical
classes in the vocal ensemble. The peculiarities
of pedagogical activity of the teacher with the
vocal ensemble are revealed. The peculiarities
of educational work of future teachers of musical
art with radio microphones for the study of vocalensemble technique are considered. Mastering
the basics of the vocal technique, students
gradually acquire knowledge about the objective
laws of singing voicing, features singing in the
ensemble, singing different musical works in
style. However, attention should not be directed
only to the narrow professional aspect of the
development of vocal techniques by students
during singing in the vocal ensemble, but also
on the formation of their personal qualities,
the acquisition of the necessary professional
competences for the further implementation of
musical and pedagogical activities.
Key words: professional training, vocal ensemble,
future teacher of musical art.

здійснюється не тільки в академічного напрямі, а
й в естрадному. Завдяки цьому студенти мають
змогу самореалізовуватися під час музичнопедагогічної діяльності в загальноосвітній школі,
що є одним із факторів їхнього професійного
зростання.
Важливим під час фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва є залучення їх
до концертної діяльності, оскільки це уможливлює
набуття ними неоціненного досвіду. Вирішенню
проблемних ситуацій, які виникають під час концертного виконання у вокально-хоровому колективі, сприяє застосування студентами набутих
фахових знань і вмінь. Видатні педагоги-музиканти:
О. Апраксіна, Л. Арчажнікова, Д. Кабалевский
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та інші – зазначають, що володіння навичками
виконавської діяльності є неодмінною умовою фахового зростання вчителя музичного
мистецтва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науково-методичній літературі К. Барвінська,
Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, М. Микиша, В. Морозов, О. Плеханова та інші досліджують специфіку
вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Питання оволодіння студентами
вокально-виконавською технікою під час фахового навчання у вищій школі розглядають В. Антонюк, Н. Гребенюк, К. Матвєєва, А. Менабені
тощо. Дослідження сучасних педагогів К. Судаков, Г. Маляренко та інших розкривають особливості процесу формування вокальної культури
студентів.
Поряд із тим М. Коробкова, С. Панова та інші в
працях розглядають різноманітні підходи до розвитку естрадно-співацьких можливостей виконавців, а саме метод «інструментального вокалу».
У методичних розробках Е. Белоброва, І. Ісаєва,
А. Карягіна, В. Мельниченко, В. Мозогот, А. Молчанов, В. Сірова, Н. Скопець та інших представлено набутий досвід навчання естрадного співу,
розглядаються проблеми виховання музичного
смаку виконавців, особливості використання
технічних засобів у процесі підготовки співака
до публічного виступу. У працях У. Саржента,
В. Семенова, М. Львова, В. Тімохіна, Г. Гараняна,
А. Симоненко та інших розглядаються жанровостильові особливості естрадного вокального мистецтва.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У статті розглядаються особливості керівництва викладачем вокальним ансамблем і навчальної роботи студентів у вокальному
ансамблі під час фахової підготовки в сучасних
умовах із використанням можливостей сучасної
інформаційної техніки, досвіду сценічної постановки концертних номерів.
Метою статті є розгляд основних педагогічних
проблем вокально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті фахової підготовки у ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Під час фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва здійснюється залучення їх до вивчення
навчальних фахових дисциплін, де особлива
роль належить різним видам співочої діяльності,
а саме сольному, хоровому та ансамблевому
співу.
Під час фахової підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва викладачі залучають їх до
концертної діяльності в різних вокальних ансамблях, які вирізняються за організаційно-структурними, стильовими, регіональними й місцевими
особливостями. Професійні ансамблі народної
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музики значною мірою вибудовують свій репертуар із фольклорних джерел різних традицій, керуючись вимогами сценічного ефекту – популярності пісень, контрастності сценічного втілення,
що нівелює автентичний оригінал. Професійні
артисти бездоганно володіють технікою гри на
народних інструментах, мають належну вокальну
підготовку, відповідний артистизм, однак їхнє
виконавство часто є уніфіковане й неідентичне
щодо традиції, інколи позначається штучністю
інтерпретації, репертуару, що виводить їх у межі
виконавського фольклоризму [6, с. 724].
Професійні вокальні ансамблі, як правило,
мають невеликий склад виконавців. Якісний
склад виконавців передбачає як суто жіночі або
чоловічі голоси, так і мішаний тип вокального
ансамблю. Вони виконують як популярні пісні, так
і музичні твори, що є цікавими для пересічного
слухача, використовуючи спів в обраній виконавській манері. У їхній діяльності однаково важливими є дослідницький і виконавський аспекти,
спрямовані на глибинне проникнення виконавців
у народний пісенний стиль. Керівником такого
колективу найчастіше стає професійний хоровий
диригент, учитель музичного мистецтва, вокальний виконавець, що володіє методикою викладання вокалу, знаннями щодо співочих стилів,
аранжування музичних творів.
Спираючись на дослідження М. Міщенко,
зазначимо, що кожен естрадний ансамбль як
виконавський колектив поступово виробляє свій
стиль виконання завдяки обраній співочій манері,
специфічним прийомам виразності. У творчому
пошуку співаків вокального ансамблю власної
стильової моделі здійснюється пошук характерного звукового колориту [5].
Викладачі в репертуар вокальних ансамблів,
як правило, включають пісні, що виконуються
a capella (без інструментального супроводу)
та з інструментальним супроводом. Сучасний
ансамблевий спів передбачає використання сценічних костюмів, відеоряду, мультимедійної сітки,
а також елементів сценічного руху. За жанровими
характеристиками це є музичні твори для вокального ансамблю, естрадні пісні, народні пісні з
можливою трансформацією для наближення до
сучасного мислення слухача, зі сценічним утіленням на основі законів музичного мистецтва.
Дослідники сучасного стану інтерпретації
пісенного фольклору для ансамблевого виконання на сцені зазначають, що це відбувається
у взаємодії двох основних тенденцій збереження
й трансформації народних традицій. Завдяки
принципам естетичної стилізації в обробках
народних пісень народна пісня трансформується
в нові естрадні форми ансамблевого виконавства. Останнє передбачає розроблення драматургії сценічного втілення пісні з використанням
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вокальних прийомів і хореографічних елементів,
сучасних електронних музичних інструментів
або народних музичних інструментів, можливостей засобів мультимедіа для органічного поєднання вокального звучання, інструментального
звучання, сценічних рухів, костюмів, відеоряду,
світла. Усе вищезазначене впливає на сприйняття глядачами звучання вокального ансамблю.
Процес виховання майбутнього вчителя
музичного мистецтва як учасника вокального
ансамблю має перетворюватися у творчий пошук
виконавської істини, коли викладач разом із учасниками вокального ансамблю аналізує, проникає
в сутність змальованого композитором образу.
У результаті творчої взаємодії учасників вокального ансамблю реалізується процес оволодіння
ними співацькими навичками, які уможливлюють
виконання різних за труднощами музичних творів.
Це взаємопов’язано з формуванням художнього
світогляду студентів через набуття слухового
досвіду, а також виконавського досвіду. Під час
навчальної роботи над музичним твором викладач має виховувати в студентів емоційно-ціннісне
ставлення до музичного твору та дійсності, розвивати стійкий музично-естетичного інтерес. На
думку С. Юрчук, викладач має спрямовувати студентів до дотримання принципу єдності художнього й технічного, а також до емоційно-виразного забарвлення голосу [7].
Важливим під час фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва є співвідношення технології класичної та власне естрадної
манер виконання. А. Конніков метою естрадного
виховання визначає пошук характерного, самобутньо забарвленого співочого тембру, що легко
впізнається слухачами [4, с. 42]. Оволодіння студентами цими манерами передбачає створення
умов для роботи з радіомікрофонами. Оскільки
виконання сучасних естрадних пісень передбачає не тільки якісний ансамблевий спів, а й спів
зі сценічними рухами, використання радіомікрофонів є зручним. Для цього викладач пропонує
студентам вокальні навчальні вправи на дикцію
та артикуляцію під час співу з використанням
мікрофона. Розглядаючи процес оволодіння студентами вмінь щодо професійного використання
мікрофона, Н. Дрожжина зазначає, що це передбачає вміння направляти його під потрібним
кутом, тримати на достатній відстані від губ, відчувати його як продовження співочого апарату, як
засіб подачі чистого посиленого голосу [2, с. 82].
Розглядаючи навчальну роботу вокального
ансамблю, А. Даценко пов’язує її з розвитком
культури ансамблістів порівняно з набуттям
ними фахових компетенцій. «Культура ансамбліста передбачає не тільки ступінь освіченості (в
музикантському й загальнокультурному сенсі), а
й розвиток психолого-поведінкових особливос-

тей кожного учасника ансамблю. У такому жанрі
необхідна тонка виконавська деталізація, володіння чисто хоровими навичками, що ще більше
звужує коло зацікавлених виконавців» [1, с. 15].
Варто відзначити, що студенти під час позааудиторної навчальної роботи у вокальному
ансамблі використовують набуті вокальнохорові вміння, які відпрацьовуються під час
репетиції відповідно до типу й виду вокального
колективу. Залучаючи студентів до навчальної
роботи у вокальному ансамблі, викладач спрямовує їх до чистого інтонування під час співу.
Для цього викладач залучає студентів до самоконтролю над правильним звукоутворенням і звуковеденням.
Важливим є кантиленний спів, що потребує
залучення студентів до слухового контролю,
самоконтролю над своїми вокальними діями та
аналізу співу інших учасників колективу. Ми спиралися на дослідження Д. Євтушенко, який, розглядаючи українську національну співацьку традицію, визначає такі чинники: фонетичний склад
мовлення, менталітет народу, специфіку психології, темпераменту, смаків, уподобань, думок,
мрій, надій, інтересів. Розглядаючи риси сталої
співацької манери в Україні, дослідник зазначає,
що вона вирізняється природною невимушеністю роботи голосового апарату з використанням ясної дикції та артикуляції під час співу. Ця
співацька традиція вирізняється кантиленністю,
яка дає підстави називати Україну «північною
співацькою Італією» [3, с. 18]. Уміле виконання
кантиленного співу передбачає використання
правильного співацького дихання, що також
може використовуватися як художній засіб під
час виконання сучасних музичних творів. Поряд
із тим опрацювання акордів потребує здійснення
гармонічного аналізу для виявлення характерних
ступенів ладу, які необхідно виділяти динамічно у
звучанні акорду залежно від його розташування в
ладу. Навчальна репетиційна робота передбачає
створення штучного ансамблю, що є необхідним
для однакового звучання голосів. Ансамблевий
спів передбачає тембральне злиття голосів зі співом на опорі, використанням чіткої вимови приголосних і розспівування голосних звуків. Оскільки
учасники вокального ансамблю мають різні за
силою голоси та різний тембральний спектр, під
час співу «forte» викладач спрямовує їх до використання різної відстані співу в мікрофон. Так студенти із сильними голосами мають тримати далі
мікрофон, ніж студенти з менш сильними голосовими даними. Як правило, студенти володіють
різними рівнями вокальної підготовки, тому необхідним є опрацювання однакового виконання
студентами вокальних прийомів співу legato, non
legato, staccato, morcato. Важливим є висловлення характерних особливостей змістової
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сутності музичного твору засобами художньої
виразності. Хороша вокально-ансамблева техніка забезпечує досить високий рівень виконання
будь-якого музичного твору.
Висновки. Сьогодні вчитель музичного мистецтва повинен на достатньому рівні оволодіти
вокально-хоровими вміннями, щоб залучати учнів
до позаурочної навчальної роботи у вокально-хорових колективах, а згодом залучати їх до виконавської діяльності в шкільних концертах. Саме тому
важливою є організація навчальної діяльності студентів під час співу у вокальному ансамблі, коли
викладач прищеплює вокальну культуру, сприяє
розширенню світобачення, їхнього духовного розвитку. Важливим компонентом вокально-методичної
підготовки студентів є формування вокально-виконавської культури, естетичного смаку. Навчальна
робота майбутніх учителів музичного мистецтва
передбачає розвиток їхніх музичних, художніх,
артистичних здібностей, а також їх спонукання до
творчого самовиявлення.
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Стаття присвячена одній з актуальних
проблем – підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Зокрема, проведено
аналіз навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з
комп’ютерних наук та інформатики закладів вищої освіти України: Кременчуцького
національного університету імені Михайла
Остроградського, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет», Житомирського державного
університету імені Івана Франка, Львівської
політехніки, Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», Міжнародного науковотехнічного університет імені академіка Юрія
Бугая, Міжнародної академії управління персоналом, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», закладів вищої освіти Європейських
країн: Charles University (Чехія), University of
Vienna (Австрія), Eötvös Loránd University
(Угорщина), Radboud University (Netherlands),
Swinburne University of Techmnology (Австралія), University of Luxembourg. Узагальнено,
що бакалаври комп’ютерних наук у процесі
фахової підготовки вивчають різні мови й
технології програмування, беруть участь
у виконанні спільних проектів. Бакалаври
комп’ютерних наук у закладах вищої освіти
України навчаються 8 семестрів і мають
опанувати в сумі 240 кредитів різних дисциплін. Щодо закладів вищої освіти закордоном, то перша відмінність навчання бакалаврів комп’ютерних наук у закладах вищої
освіти Чехії, Австрії, Угорщини, Польщі
полягає в тому, навчання триває 6 семестрів і становить 180 кредитів усіх дисциплін. Зроблено висновок, що навчання в
закладах вищої освіти Європейських країн
відрізняється від вітчизняного соціальною
спрямованістю, тобто більшість годин відводиться на загальні та суспільні предмети,
тоді як у закладах освіти України, навпаки, –
професійною спрямованістю.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
В умовах реформування системи вищої освіти
вагомого значення набуває проблема підготовки
висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, зокрема й бакалаврів комп’ютерних наук. Це
пов’язано з переходом до нової системи освіти, відповідно, новим поділом спеціальностей і галузей знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблему підготовки фахівців з інформаційних
технологій розглядали в працях такі науковці, як
Т.Я. Вдовичин, М.І. Жалдак, У.П. Когут, О.Г. Колгатін, Н.В. Морзе, В.В. Осадчий, З.С. Сейдаметова, С.О. Семеріков, Я.Б. Сікора, О.М. Спірін,
Ю.В. Триус, І.М. Цідило та ін.

Ключові слова: бакалаври, комп’ютерні
науки, підготовка, досвід, порівняння.
The article is devoted to one of the topical
problems – preparation of future bachelors of
computer sciences. In particular, the analysis of
curricula and educational-professional programs for
the preparation of bachelor's degrees in computer
sciences and computer science of higher education
institutions of Ukraine was conducted: Kremenchuk
Mykhaylo Ostrogradskyi National University, Ivan
Franko Drogobych State Pedagogical University,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Kryvy Rih State Pedagogical University, Zhytomyr
State University named after Ivan Franko, Lviv
Polytechnic, higher education the University of
Economics and Trade, Poltava University of
Economics and Trade, the International Scientific
and Technical University named after Academician
Yuriy Bugay, the International Academy of
Personnel Management, the National Technical
University “Kharkiv Polytechnic Institute”, and the
higher education institutions of European countries:
Charles University (Czech Republic), University
of Vienna (Austria), Eötvös Loránd University
(Hungary), Radboud University (Netherlands),
Swinburne University of Techmnology (Australia),
University of Luxembourg. It is generalized that
bachelors of computer sciences in the process
of professional training study different languages
and programming technologies, participate in
the implementation of joint projects. Bachelors of
Computer Science in higher education institutions
of Ukraine study 8 semesters and have to
master 240 credits of different disciplines. As for
institutions of higher education abroad, the first
difference in the training of bachelors of computer
science in institutions of higher education in the
Czech Republic, Austria, Hungary, Poland lasts
6 semesters and amounts to 180 credits for all
disciplines. It is concluded that studies in higher
education institutions of European countries differ
from the national social orientation, that is, most
hours are devoted to general and social subjects,
while in educational institutions of Ukraine, on the
contrary, they are professional orientation.
Key words: bachelors, computer science,
preparation, experience, comparison.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте аналіз і порівняння підготовки
бакалаврів комп’ютерних наук у різних країнах досі
залишається мало дослідженим.
З огляду на вищезазначене, метою статті є огляд
особливостей і специфіки підготовки бакалаврів
комп’ютерних наук у закладах вищої освіти різних
країн.
Виклад основного матеріалу. Аналіз навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук та інформатики закладів вищої освіти України (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського, Дрогобицький державний педагогічний
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університет імені Івана Франка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Житомирський державний університет
імені Івана Франка, Львівська політехніка, Вищий
навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія
Бугая, Міжнародна академія управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), а також опитування
провідних викладачів відповідних кафедр закладів вищої освіти (далі – ЗВО) дали змоги виокремити таке: бакалаври комп’ютерних наук у закладах вищої освіти України навчаються 8 семестрів
і мають опанувати в сумі 240 кредитів різних дисциплін.
У процесі фахової підготовки на вивчення курсу
програмування бакалаврам комп’ютерних наук відводиться досить велика кількість годин (від 360 год.
до 480 год. у різних ЗВО), причому є й інші курси, що
передбачають вивчення основ програмування, процедурного програмування, об’єктно-орієнтованого
програмування чи програмування іншими спеціалізованими мовами (від 90 год. до 270 год.).
Окрім вищеперерахованих дисциплін, є такі, що
передбачають опосередковане використання різних
мов програмування: алгоритми і структури даних,
прикладне програмування, технології програмування, теорія програмування, алгоритмізація і програмування тощо (від 150 до 180 год.).
У деяких ЗВО введено в навчальний план такі
дисципліни:
– командна розробка програмних проектів (Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського),
– проектування програмних систем, технології
створення програмних продуктів (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжнародний
науково-технічний університет імені академіка Юрія
Бугая),
– вибрані питання комп’ютерної інженерії, програмування мобільних додатків (Житомирський державний університет імені Івана Франка),
– проектування інформаційних систем, технології комп’ютерного проектування (Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка
Юрія Бугая),
– крос-платформне програмування (Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Міжнародний науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»),
– основи програмної інженерії, інструментальні
засоби візуального програмування, конструювання
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ПЗ, менеджмент проектів ПЗ (Міжнародна академія
управління персоналом),
– проблемно-орієнтовані мови програмування
(Львівська політехніка) в обсязі від 90 до 240 год.
кожна.
Отже, проведений аналіз дає змогу зазначити,
що бакалаври комп’ютерних наук у процесі фахової
підготовки вивчають різні мови й технології програмування, беруть участь у виконанні спільних проектів, що власне й належить до специфіки їх підготовки.
За стандартами розроблення освітньо-професійних програм і навчальних планів, понад 60% часу
відводиться студентам для самостійної роботи, що
призводить до необхідності вести підготовку бакалаврів комп’ютерних наук за допомогою змішаного
навчання. Зазначимо, що реалізація змішаного
навчання можлива з використанням хмарних технологій, саме тому підготовку бакалаврів комп’ютерних
наук варто здійснювати з використанням хмаро-орієнтованого навчального середовища.
Щодо закладів вищої освіти закордоном, то перша
відмінність навчання бакалаврів комп’ютерних наук
у закладах вищої освіти Чехії, Австрії, Угорщини,
Польщі полягає в тому, що навчання триває 6 семестрів і становить 180 кредитів усіх дисциплін.
Зокрема, у Чарльзському університеті (Charles
University, Чехія) лінійне програмування вивчається
в розмірі 6 кредитів [1], курси алгоритмів і структури
даних, програмування вивчаються протягом 2-х
семестрів у розмірі 11 кредитів, непроцедурне програмування – 6 кредитів, програмування спеціалізованими мовами вивчається в 3-х різних дисциплінах:
програмування мовою С++, Java, C# Language and
.Net Framework кожна в розмірі 6 кредитів. Також є
можливість вивчати ще й такі предмети: розширений
С++, Java, C# Language and .Net Framework, у розмірі 6 кредитів кожен [1].
У цьому закладі є перелік дисциплін, які має опанувати студент за період свого навчання, а також є
окремі рекомендації щодо того, які предмети вивчати
на якому курсі та в якій послідовності.
Необхідними умовами для складання державного випускного іспиту є проходження принаймні
180 кредитів; проходження всіх обов’язкових курсів; отримання певної кількості кредитів на вибрані
курси, а також подання закінченої бакалаврської
роботи до зазначеного терміну.
Навчання бакалаврів комп’ютерних наук в Австрії
дуже схоже на чеську освіту. Зокрема, в Університеті Відня (University of Vienna, Австрія) навчання
бакалаврів комп’ютерних наук поділене на так
звані модулі з визначенням кількості кредитів на
кожен модуль. На вивчення програмування, програмування PR2, алгоритми і структури даних, мови
програмування та концепції модулів відводиться
по 6 кредитів на кожен предмет, на програмну інженерію – 12 кредитів, на алгоритми – від 0 до 18 кре-
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дитів. Також варто наголосити, що на в цьому університеті приділяється багато уваги вивченню безпеки
даних, комп’ютерних мереж, у тому числі й хмарних
обчислень [2].
В університеті Угорщини (Eötvös Loránd University)
алгоритми і структури даних вивчають протягом
4 семестрів у розмірі 9 кредитів, на фундаментальне
програмування відводиться 5 кредитів, на програмування – 7 кредитів, на програмування мовою с++ –
5 кредитів, програмування мовою java – 5 кредитів,
функціональне програмування – 3 кредити, практику
програмної інженерії – 10 кредитів упродовж 2 семестрів. Також варто наголосити, що є окрема дисципліна – компілятори, на вивчення якої відводиться
10 кредитів упродовж 2 семестрів [3].
Зазначимо, що в закладах вищої освіти Європейських країн немає чітко встановленої послідовності
вивчення всіх дисциплін. Є рекомендації для студентів, а вже самі студенти вибирають, що й коли
їм вивчати.
Radboud University (Netherlands) для своїх бакалаврів комп’ютерних наук обов’язковими серед
професійно-спрямованих дисциплін виділяє програмування мовою С, імперативне програмування,
алгоритми обробки даних, функціональне програмування [4]. Усі інші дисципліни спрямовані на теоретичну підготовку (у тому числі математичну) та
роботу в мережі [4].
У японських закладах вищої освіти підготовка бакалаврів з комп’ютерних наук здійснюється відповідно до Computing Curriculum Standard
J07 [9]. Унаслідок цього в закладах вищої освіти
Японії в процесі підготовки бакалаврів комп’ютерних
наук обов’язковими для вивчення є такі предмети:
основи програмування, алгоритми, мови програмування, програмна інженерія, дискретні структури [9].
Відмінністю підготовки бакалаврів комп’ютерних
наук у японських університетах від європейських є
те, що вони навчаються 8 семестрів, як і в закладах
вищої освіти України. Але в процесі своєї підготовки
студенти перший рік вивчають загальноосвітні дисципліни, наступні 2 роки –професійно спрямовані,
останній рік – працюють над написанням випускної
кваліфікаційної роботи. Ще однією особливістю
навчання в цих ЗВО є те, що студент може додатково
вивчати інші дисципліни, які не входять до переліку
обов’язкових, включених до навчальних планів.
У Swinburne University of Techmnology (Австралія), щоб отримати право на здобуття диплома бакалавра комп’ютерних наук, студенти повинні отримати 300 кредитних балів, які включають 8 одиниць
комп’ютерних наук (100 кредитів), 8 навчальних одиниць з однієї з таких спеціальностей «Комп’ютерні
науки»: розробка програмного забезпечення, кібербезпека, наука про дані, розробка ігор, Інтернет
речей, мережевий дизайн, розробка програмного
забезпечення (100 кредитів), 8 одиниць інших досліджень (100 кредитних балів) [9].

University of Luxembourg також пропонує
навчання за програмою бакалавр комп’ютерних
наук у розмірі 6 семестрів. Упродовж свого навчання
студенти вивчають аналіз для додатків, основи програмування, алгоритми і складність, мови програмування. Варто зазначити, що ці предмети вивчаються
упродовж усіх 6 семестрів і включають розділи, які
в інших ЗВО розділені на різні предмети [10]. Також
важливе місце в підготовці бакалаврів комп’ютерних
наук посідають і математичні дисципліни: лінійна
алгебра, дискретна математика, крім того, дисципліни пов’язані з вивченням комп’ютерних мереж і їх
безпекою [10].
Висновки. Отже, навчання в закладах вищої
освіти Європейських країн відрізняється від вітчизняного соціальною спрямованістю, тобто більшість
годин відводиться на загальні та суспільні предмети,
тоді як у закладах освіти України, навпаки, – професійною спрямованістю.
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Зростання обсягу навчальної та наукової
інформації в умовах науково-технічного прогресу призводить до інтенсифікації навчальнотрудового процесу у ЗВО. За свідченнями
багатьох учених, навчальне перевантаження
студентів супроводжується значним нервовим та емоційним напруженням на тлі недостатньої фізичної активності. Усе частіше
на перший план виходить недостатня
фізична, функціональна й психологічна готовність студентської молоді до підтримання
необхідної навчальної і трудової активності.
Довготривалі розумові перенавантаження
в поєднанні з гіподинамією призводять до
зниження фізичних і психічних можливостей
студентів, перевтоми й розвитку захворювань. Особливе місце в боротьбі із цими
негативними явищами посідають заняття
з фізичного виховання, які є суттєвим фактором зміцнення здоров’я та підвищення
працездатності студентів. Саме тому терміновий пошук та обґрунтування більш ефективних засобів і методів фізичного виховання
студентів є актуальним. Відомо, що рухи є
кінцевим вираженням майже всіх процесів,
що відбуваються в організмі. Свого часу І.М.
Сечєнов указував: «Уся нескінченна різноманітність зовнішніх проявів мозкової діяльності
зводиться до одного лише явища – м’язового
руху». Незадоволені потреби в м’язовій активності чинять негативну дію на функціональний стан організму, фізичну працездатність
людини. Систематичні заняття фізичними
вправами впродовж тривалого періоду часу
закономірно призводять до специфічних змін
у фізичного розвитку студентів. Результати
проведеного нами дослідження навчального
процесу з фізичного виховання, спрямованого
на переважний розвиток витривалості, вказують на ефективність фізичної підготовки,
покращення фізичного й функціонального
стану студентів, дають змогу рекомендувати її для інших ЗВО. З метою полегшення
планування й покращення контролю над перебігом навчально-тренувальної роботи рекомендується розподілити осінній і весняний
семестри на два етапи, кожний із яких за своїми завданнями, застосовуваними засобами,
методами і змістом зберігав би певну закінченість і разом із тим слугував підготовкою до
наступного етапу.
Ключові слова: студенти, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовленість, витривалість.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Зростання обсягу навчальної та наукової інформації в умовах науково-технічного прогресу призводить до інтенсифікації навчально-трудового
процесу у ЗВО. За свідченнями багатьох учених,
навчальне перевантаження студентів супроводжується значним нервовим та емоційним напруженням на тлі недостатньої фізичної активності.
Усе частіше на перший план виходять недостатня
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The growth of the volume of educational
and scientific information in the conditions of
scientific and technological progress leads to
the intensification of the educational process
in the institution of higher education. According
to many scholars, the educational overload of
students is accompanied by significant nervous
and emotional stress on the background of lack
of physical activity. Increasingly, the inadequate
physical, functional and psychological readiness
of student youth to maintain the necessary training
and work activity are at the forefront. Long-term
mental overload combined with hypodynamia
leads to a reduction in the physical and mental
capabilities of students, overwork and disease
development. A special place in the struggle
against these negative phenomena is occupied
by physical education, which is a significant factor
in strengthening health and improving the ability
of students to work. That is why urgent search
and substantiation of more effective means
and methods of physical education of students
is relevant. It is known that movements are the
ultimate expression of almost all processes
occurring in the body. In due time, IM Sechenov
pointed out: “The whole infinite variety of external
manifestations of brain activity is reduced to only
one phenomenon – the muscular movement”.
Dissatisfied with the need for muscle activity has
a negative effect on the functional state of the
body, and physical performance of the person.
Systematic exercises during a long period of
time naturally lead to specific changes in the
physical development of students. The results of
our study of the educational process of physical
education, aimed at the preemptive development
of endurance, indicate the effectiveness of
physical training, improving the physical and
functional state of students and allows you to
recommend it for other institutions of higher
education. In order to facilitate the planning and
improvement of the control over the course of
training, it is recommended that the autumn and
spring semesters be divided into two stages,
each of which, in accordance with its tasks,
the means, methods and content used, would
maintain a certain level of completeness and at
the same time serve as a preparation for the next
stage.
Key words: students, physical education,
physical development, physical preparedness,
endurance.

фізична, функціональна та психологічна готовність
студентської молоді до підтримання необхідної
навчальної і трудової активності.
Довготривалі розумові перенавантаження в
поєднанні з гіподинамією приводять до зниження
фізичних і психічних можливостей студентів, перевтоми й розвитку захворювань [1].
Особливе місце в боротьбі із цими негативними
явищами посідають заняття з фізичного виховання,
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які є суттєвим фактором зміцнення здоров’я й підвищення працездатності студентів [5]. Саме тому терміновий пошук та обґрунтування більш ефективних
засобів і методів фізичного виховання студентів є
актуальним. На практиці відзначається невідповідність між вимогами Державних стандартів з фізичного виховання для вишів і низьким рівнем фізичної
підготовленості значної частини студентів.
Завдання з подальшого покращення фізичного
виховання молоді наведені в Указі Президента
України «Цільова комплексна програма: Фізична
культура – здоров’я нації», Указі Міністерства
освіти та науки України «Про організацію занять з
фізичної культури у вищих навчальних закладах
України».
До цього часу найбільш актуальною проблемою
фізичного виховання у ЗВО є протиріччя між запитами практики роботи ЗВО і станом наукових знань
про вплив занять фізичним вихованням і рівнем
навчально-трудової діяльності студентів. У зв’язку з
цим актуальним є комплексне дослідження впливу
різних режимів рухової активності (особливо під час
розвитку витривалості) студентів на їхній фізичний
стан [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні велика увага приділяється науковому розробленню питань щодо впровадження підвищеного
режиму фізичної активності студентів у професійному навчанні. Проте шляхи підвищення ефективності фізичного виховання студентів у доступній
нам літературі освітлені досить суперечливо.
Так, з метою різнобічного впливу фізичного
виховання на організм студентів, підвищення моторної щільності й фізичного навантаження заняття
низка авторів пропонує застосовувати круговий
метод тренування [4; 5]. Водночас надається перевага комплексному розвитку фізичних якостей з
акцентом до 50% часу уроку на швидкісно-силову
підготовку. Частина авторів рекомендує приділяти
основну увагу на навчальних заняттях спрямованому розвитку якості витривалості [1; 2]. Однак
деякі дослідники [3] вказують на необхідність спрямованого, акцентованого розвитку на навчальних
заняттях рухових якостей, що відстають.
У системі державних тестів, що є і нормативною програмою, й основою Державної програми з
фізичного виховання для вишів, домінують циклічні
вправи. Оскільки легкоатлетична підготовка є основною дисципліною для виконання вказаної програми, то доцільно застосовувати на заняттях зі
студентами саме циклічні вправи [1; 5].
Загальновідомо, що серед циклічних вправ найбільш доступним є біг. Під час бігу до роботи залучаються великі м’язові групи, активно функціонує
апарат дихання і кровообігу, пожвавлюється діяльність нервової системи й залоз внутрішньої секреції, що створює сприятливі передумови для підвищення функціонального стану всіх органів і систем,

забезпечує досить високу їх узгодженість. Відомо,
що рухи є кінцевим вираження майже всіх процесів,
що відбуваються в організмі. Свого часу І.М. Сечєнов указував: «Уся нескінченна різноманітність
зовнішніх проявів мозкової діяльності зводиться до
одного лише явища – м’язового руху».
Незадоволені потреби в м’язовій активності
чинять негативну дію на функціональний стан
організму, фізичну працездатність людини. Систематичні заняття фізичними вправами впродовж
тривалого періоду часу закономірно призводять до
специфічних змін у фізичного розвитку студентів.
При цьому дані з дослідження фізичного розвитку
набувають особливої ваги, коли вони ув’язуються
з показниками функціонального стану організму,
його працездатністю й підготовленістю [3; 5].
Рівень фізичного розвитку значною мірою
визначається повсякденною руховою активністю
людини. Позитивний вплив занять фізичними вправами на фізичний розвиток людини і глибокі зміни
функціонального стану організму в осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, у різні вікові
періоди відмічені низкою авторів [1; 5] як переважні
показники динамічної життєдіяльності, порівняно з
особами, що не займаються фізичною культурою.
Проблема фізичної підготовки є однією з найважливіших на початковому етапі занять фізичним вихованням і спортом у ЗВО. Вона тісно пов’язана зі
зміцненням і збереженням здоров’я студентів, формуванням статури, розвитком і вдосконаленням
фізичних якостей, рівень розвитку яких характеризує рухову функцію й визначається не тільки фізичними, а й психічними можливостями організму.
Навчальні заняття у ЗВО проводяться відповідно
до типової програми, двічі в тиждень по дві години
й позитивно впливають на фізичну підготовленість
студентів лише за високої інтенсивності фізичного
навантаження та моторної щільності занять. Тому
однією з умов успішної роботи з фізичного виховання студентів є уміле планування навчального
матеріалу.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Пошуки ефективних засобів,
методів і методичних принципів, використовуваних
під час фізичного виховання студентів, продовжуються як у літературі, так і на практиці. Значна частина авторів схиляється до акцентованого застосування в роботі зі студентами тривалих вправ
циклічного характеру, спрямованих на розвиток
якості витривалості.
Вирішення освітніх завдань, пов’язаних із формуванням технічних навиків виконання складних
фізичних вправ, що рекомендуються чинною державною програмою, вимагає додаткових витрат
часу. У результаті зменшується моторна щільність
уроку, фізіологічне навантаження на організм студентів, значно скорочується час на фізичну підготовку студентів. Окремі автори вважають, що
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досить високе навантаження можна забезпечити
на уроках щодо вивчення техніки рухів [2; 4].
Мета статті – дослідити вплив занять з фізичного виховання з переважним розвитком витривалості на рівень фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Усього обстежено 50 студентів, які розподілені на 2 групи, контрольну групу (далі – КГ) становили 25 студентів основного відділення. Навчальний процес з фізичного
виховання в цій групі будувався згідно з Державною програмою на кафедрі фізичного виховання.
Основу фізичної підготовки студентів становили
вправи переважно швидкісно-силового характеру.
Навчальний процес з фізичного виховання для
студентів експериментальної групи планувався й
проводився на основі індивідуального планування
годин на окремі види програми порівняно з типовим
навчальним планом, за яким працювала кафедра.
Також було змінено співвідношення години проведення основної частини заняття (65 хв.), яка
відводилася більше на фізичну, ніж на технічну
підготовку студентів, що забезпечило наявність
контрасту в експериментальних групах порівняно з
контрольними групами.
Експериментальну групу (далі – ЕГ) становили
25 студентів основного відділення. Основна частина навчальних занять у цій групі відводилася на
переважний розвиток витривалості (70%). Так, для
розвитку й удосконалення витривалості використовувався дозований біг по пересічній місцевості
за рівномірним методом. Була збільшена кількість
годин із легкої атлетики до 76 годин, 50 годин із яких
планувалися на середні й довгі дистанції.
Для обробки й аналізу даних, зареєстрованих
під час дослідження, використовувалися методи
математичної статистики. Зібраний матеріал оброблявся із використанням кількісних і якісних методів. Кількісний аналіз даних застосовувався до
результатів дослідження фізичної, стану системи
зовнішнього дихання. Дані, отримані на початку
навчального року, приймалися за 100%. Дані,
отримані наприкінці навчального року, виражалися у відсотках до вихідних, що дало змогу виявити динаміку досліджуваних показників за впливу
використовуваної методики фізичного виховання в
навчально-тренувальному процесі.
Навчальний процес з фізичного виховання студентів експериментальної групи планувався по
семестрах. Семестр нами розподілявся на два
етапи, кожен із яких за своїми завданнями, вживаними засобами і змістом слугував підготовчим до
наступного, зберігаючи при цьому відносну закінченість.
Додатковий час, необхідний для переважного
розвитку однієї з рухових якостей і відповідного
розподілу програмного матеріалу, ми отримали за
рахунок часу, що відводиться на вивчення гімнас-
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тичних вправ і деяких спортивних ігор. Такий розподіл годин є, на наш погляд, раціональнішим, адекватно пристосованим як до кліматичних умов, так
і до матеріально-спортивної бази, характерної для
більшості вишів.
Подібна побудова навчального графіка з фізичного виховання може сприяти успішнішому вирішенню завдань щодо зміцнення здоров’я студентів
та оптимізації їхньої працездатності в процесі професійного навчання й удосконалення.
Перший семестр для групи ЕГ: 1 етап – вересень, жовтень.
У проведенні педагогічного експерименту вирішувалися такі завдання:
– установлення початкового рівня фізичного
розвитку й фізичної підготовленості студентів;
– поліпшення загальної фізичної підготовленості
(далі – ЗФП);
– переважний розвиток витривалості;
– навчання й удосконалення техніки виконання
легкоатлетичних вправ.
Під час вирішення завдань із підвищення загальної фізичної підготовленості студентів використовувалися як у підготовчій, так і в основній частині
уроку такі засоби:
– загальнорозвивавальні вправи, спрямовані на
розвиток спритності, гнучкості, координації рухів;
– стрибкові вправи, що виконуються на місці
з глибокого присіду (2–3 рази по 10–12 стрибків), у русі на одній нозі й на обох ногах (2–3 рази
по 25–30 м);
– підтягування на поперечині (2–3 рази
по 7–9 разів) із початкового положення «упор
лежачи», згинання й розгинання в упорі лежачи;
– вправи з опором партнера, прискорений біг
2–3 рази по 30–40 м.
Вправи для розслаблення м’язів, що працюють
під час виконання силових вправ, також застосовувався повільний біг на місцевості. Вправи виконувалися фронтальним і потоковим методом при
ЧСС – 145–155 уд./хв.
Кросовий біг слугував основним засобом розвитку витривалості в студентів на цьому етапі
навчання. До початку занять із кросового бігу студенти навчалися застосовувати різновиди техніки
бігу на пересіченій місцевості залежно від її характеру й наявності природних перешкод. Помилки,
що зустрічалися в студентів у техніці кросового бігу,
аналізувалися й виправлялися по ходу занять.
Перші заняття проводилися у вигляді прискореної прогулянки, в якій швидка ходьба чергувалася з
рівномірним бігом, особлива увага студентів зверталася на ритмічне та глибоке дихання. Фізичне
навантаження контролювалося за ЧСС. На цьому
етапі бігове навантаження виконувалося при ЧСС –
130–145 уд./хв. Під час ходьби ЧСС – 115–120 уд./хв.
Кросовий біг закінчувався ходьбою і статичними
вправами на гнучкість.
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Тривалість рівномірного кросового бігу в кінці
етапу досягала 20 хв. За цей час студенти пробігали до 4 км. На першому етапі навчання вдосконалювалися вміння й навички в бігу на короткі дистанції і стрибка в довжину з місця.
Навчання бігу на короткі дистанції проводили
фронтальним методом. Після пояснення й показу
техніки бігу для всієї групи виконувалися спеціально бігові вправи і тренувальні відрізки з високою
швидкістю подолання відрізків 4–5 разів по 30 м,
4–5 разів по 50 м, 3–5 разів по 100 м. До місця
старту студенти поверталися кроком, при цьому
ЧСС був 160–170 уд./хв. після бігу й 115–120 уд./хв.
після відпочинку. До вдосконалення стрибка з місця
випробовувані приступили після бігу на короткі дистанції. Під час оволодіння стрибком у довжину ЧСС
досягала 120–130 уд./хв.
Перший семестр: 2 етап – листопад, грудень.
Під час проведення занять передбачалося вирішення таких завдань:
– підвищення рівня ЗФП студентів;
– переважний розвиток витривалості;
– формування й удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ;
– технічне й тактичне навчання в спортивних
іграх (баскетбол, волейбол), а також вивчення
техніки виконання гімнастичних та акробатичних
вправ.
На цьому етапі навчання вживані засоби й
методи з метою поліпшення ЗФП студентів у принципі не відрізнялися від першого етапу. Проте при
цьому зросла інтенсивність і збільшилася кількість
повторень. З метою подальшого розвитку витривалості застосовувався рівномірний кросовий біг у
поєднанні зі швидкою ходьбою за більшої інтенсивності ЧСС.
Час, що відводиться на кросовий біг, становив 25–30 хв. За цей час студенти могли пробігти
5–6 км. На початку швидкість бігу становила приблизно 35–40% від максимальної (2,1 м/с або
7,5 км/ч), у кінці етапу цей показник виріс на 30%
від максимальної (3,3 м/с або 12,0 км/ч).
У другій половині цього етапу заняття проводилися в легкоатлетичному манежі з вивченням елементів техніки гімнастики й акробатики.
Другий семестр. III етап – лютий, березень.
Під час проведення занять вирішувалися такі
завдання:
– підвищення рівня ЗФП студентів;
– подальший акцентований розвиток витривалості;
– навчання й удосконалення техніки виконання
легкоатлетичних вправ;
– навчання й удосконалення техніки виконання
гімнастичних вправ та елементів спортивних ігор.
Основним засобом була кросова підготовка.
Розучування прийомів техніки легкоатлетичних
вправ на заняттях проводилося паралельно з

рівномірним тренуванням, ЧСС під час якої становила 150–160 уд./хв. На початковому етапі студенти пробігали 5–6 км із низькою інтенсивністю.
У кінці етапу вони із середньою інтенсивністю
долали дистанцію завдовжки 7–8 км. Щільність
таких занять у кінці етапу становила 90–95%.
Закінчивши кросову підготовку, студенти займалися гімнастичними акробатичними вправами і
спортивними іграми в залі. Застосовувалися також
тривалі бігові вправи.
Другий семестр. IV етап – квітень, травень.
Під час проведення занять вирішувалися такі
завдання:
– подальший розвиток фізичних якостей з акцентом на витривалість;
– удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ і гри у футбол, баскетбол;
– визначення рівня фізичного розвитку й витривалості тих, що займаються.
Підготовча частина навчальних занять на
цьому етапі нагадувала таку саму, що й на початку
навчального року, проте обсяг та інтенсивність
виконання загальнорозвивавальних вправ були
значно вищими.
В основній частині уроку відводився час на вдосконалення техніки бігу на короткі дистанції, стрибків у довжину з розбігу і штовхання ядра. Проте
основна увага приділялася вправам на витривалість – рівномірному безперервному кросовому
бігу. На перших заняттях студенти долали до 6 км
при ЧСС 140–150 уд./хв. У кінці етапу при ЧСС
150–160 уд./хв. студенти пробігали 7–8 км. У кінці
навчального року студенти виконували контрольні
тести, за наслідками яких оцінювали рівень і ступінь розвитку основних фізичних якостей.
Дослідження основних параметрів фізичного
розвитку – зросту, ваги та життєвої ємності легенів – дало змогу визначити особливості досліджуваних груп протягом експерименту, а саме статистично значущих змін довжини й ваги тіла за час
експерименту в досліджуваних не виявлено, хоча
відзначена тенденція до їх збільшення за впливу
навчальних програм і природного розвитку людини.
За результатами дослідження, істотних відмінностей між показниками ЖЄЛ у контрольній та експериментальній групах на початку експерименту
не відзначалося, причому за абсолютними значеннями ЖЄЛ у контрольній групі був дещо вищим.
Дані, отримані після експерименту, засвідчили
суттєвий приріст питомого показника ЖЄЛ – життєвого індексу в експериментальній групі ЕГ, який
вірогідно (р<0,05) перевищував цей показник у студентів контрольної групи КГ.
Аналіз динаміки ЖЄЛ в експериментальній групі
студентів показує, що систематичне тренування
на витривалість є ефективним для підвищення
функціональних можливостей апарату зовнішнього
дихання.
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Тобто за рівних початкових умов заняття з
переважним розвитком витривалості сприяли значному підвищенню резервних можливостей функції зовнішнього дихання, що характеризувалося
збільшенням життєвого індексу за умови незмінних параметрів ваги тіла.
Дослідження рівня фізичної підготовленості в
педагогічній практиці є обов’язковим елементом
контролю впливу фізичних навантажень на гармонійний розвиток фізичних якостей осіб, що займаються фізичним вихованням. Результати дослідження дали змогу встановити, що рівень фізичної
підготовленості (далі – РФП) студентів контрольної групи протягом навчального року суттєво не
змінювався. Водночас в експериментальній групі
ЕГ відзначено суттєвий приріст (р<0,05÷<0,001)
показників РФП.
Відповідні нормативи Державних тестів за
контролем розвитку фізичних якостей показали,
що наприкінці навчального року РФП в експериментальній групі істотно перевищував такий
у контрольній, причому відзначалися вірогідні
покращення розвитку окремих якостей. Так, під
час тестування спритності встановлено, що час
подолання дистанції був у середньому покращений в експериментальній групі на 0,55 с, тоді як у
контрольній – тільки на 0,29 с.
Не менш значущими були результати дослідження сили, які визначалися на підставі тестування підтягування на поперечині, адже пересічні
значення кількості підтягувань на поперечині в
експериментальній групі збільшилися на 2,5 рази,
тоді як у контрольній зменшилися на 0,7 раза.
Тобто тестування якості сили підтвердило результати дослідження багатьох авторів, які свідчать
про те, що тренування витривалості сприяє розвитку й інших фізичних якостей.
Не менш інформативним виявилося дослідження швидкості за даними тесту бігу на 100 м.
Аналіз результатів тестування дав змогу встановити, що в експериментальній групі пересічні значення покращилися на 0,35 с, тоді як у контрольній
погіршилися на 0,22 с.
Абсолютно очікуваними виявилися результати
тестування витривалості, які вірогідно покращилися в експериментальній групі майже на 25 с під
час пробігання 1000 м. У контрольній групі пересічні значення результату долання дистанції
1000 м дещо погіршилися і становили 211 с.
Швидкісно-силові якості студентів експериментальної групи за даними тестування штовхання
ядра також покращилися. Пересічні значення
збільшилися на 35 см, у контрольній групі пересічні значення також покращилися, але не вірогідно, а всього на 3 см.
Загалом варто зазначити, що в експериментальній групі студентів, які займалися за розробленою нами навчальною програмою з акцентом на
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розвиток витривалості, покращилися результати
всіх тестів, на відміну від результатів у контрольній групі. Ця обставина дає змогу стверджувати,
що заняття з фізичного виховання з переважним
розвитком витривалості мають більш гармонійний
вплив на організм і розвиток фізичної підготовленості студентів.
Висновки. Результати проведеного нами
дослідження навчального процесу з фізичного
виховання, спрямованого на переважний розвиток
витривалості, вказують на ефективність фізичної
підготовки, покращення фізичного й функціонального стану студентів і дає змогу рекомендувати її
для інших ЗВО.
Підготовчу частину навчальних занять (22–
23 хв.) доцільно проводити більш інтенсивно з
включенням 15–20-хвилинного бігу при ЧСС 130–
140 уд./хв., а також загальнорозвивальних вправ
без предметів, які підтримують пульсовий режим
на рівні 140–155 уд./хв.
Для цілеспрямованої та планомірної роботи
на розвиток витривалості тривалість основної частини заняття доцільно збільшувати до
65–70 хв. В інтересах підвищення ефективності
навчально-тренувальної роботи зі студентами
раціонально 70% (40–45 хв.) цього часу відводити на фізичну підготовку, 32–35 хв. (70%) якого
варто використовувати на розвиток витривалості,
15 хв. (30%) – на виховання інших фізичних якостей. На технічну підготовку студентів відводиться
на занятті 20 хв.
З метою полегшення планування й покращення
контролю над перебігом навчально-тренувальної
роботи рекомендується розподілити осінній і весняний семестри на два етапи, кожний із яких за
своїми завданнями, застосовуваними засобами,
методами і змістом зберігав би певну закінченість
і разом із тим слугував підготовкою до наступного
етапу.
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У статті йдеться про пошук шляхів удосконалення сучасної освіти, чому може слугувати концепція самоорганізації (синергетики), яка вивчає динаміку явищ, пояснює, як
взаємодія підсистем цілісної системи призводить до виникнення нових утворень. Ідеться
про складні системи, де через самоорганізацію з’являються нові стійкі структури,
здатні до неруйнівної активності й подальшого розвитку. Синергетика утверджує
еволюційний шлях розвитку будь-яких явищ,
подій, речей, ідею саморозвитку системи.
Зазначається, що освіта як сфера соціальної
практики повинна стати конструктивним
фактором еволюції суспільства. Першим
напрямом вирішення цього завдання є перехід від окремих альтернативних наукових
педагогічних шкіл до системи варіативних
інноваційних технологій у контексті сучасної
педагогіки розвитку. Перспективною буде
ідея створення навчальних програм з урахуванням освітніх властивостей мистецтва
дизайну. Проаналізовано зміст дисциплін
Нової української школи та можливості використання навчально-виховних властивостей
мистецтва дизайну в освітньому середовищі. Зазначено, що вчитель – основний чинник у реформуванні освіти. Він має не тільки
володіти своїм предметом, а й уміти вільно
орієнтуватися у відповідній галузі знань,
здійснювати інтеграцію в рамках суміжних
дисциплін, будувати навчальні плани, формувати в учнів навички самоосвіти. Усе це під
силу педагогу як творчій індивідуальності.
Учитель такого рівня професіоналізму
бачить високе особистісне значення всього,
що відбувається в процесі професійної діяльності. Окреслено, що дизайн загалом та
участь дітей у розробленні «світу речей»
зокрема створюють особливі умови для задоволення їхніх інтересів і потреб, формування
пізнавальних здібностей як необхідної умови
вдосконалення освітнього середовища.
Ключові слова: творча діяльність, самоосвіта, мистецтво дизайну, дизайн-діяльність, проектна робота.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Спосіб навчання в сучасній українській школі не
мотивує дітей до навчання. Матеріал підручників
затеоретизований, переобтяжений другорядним
фактологічним матеріалом. Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби.
Потрібна докорінна реформа, що зупинить негативні тенденції, перетворить українську школу на
важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку й конкурентоспроможності України [9, с. 4].
З плином часу погляд на професію вчителя
поступово змінюється: розширюється список
обов’язків, зміщуються акценти (з учителецентризму на дитиноцентризм) і, звісно ж, з’являються
нові освітні підходи до навчання. Педагог завжди

The article deals with the search for ways to
improve modern education, which can serve as
the concept of self-organization (synergetics),
which studies the dynamics of phenomena,
explains how the interaction of subsystems of
an integral system leads to the emergence of
new entities. It is about complex systems, where
through the self-organization there are new stable
structures that are capable of non-destructive
activity and further development. Synergetics
asserts the evolutionary path of the development
of any phenomena, events, things, the idea of
self-development of the system. It is noted that
education as a sphere of social practice should
become a constructive factor in the evolution of
society. The first direction of solving this problem
is the transition from separate alternative scientific
pedagogical schools to the system of variational
innovative technologies in the context of modern
pedagogy of development. The idea of creating
educational programs taking into account the
educational qualities of the art of design will
be promising. The content of the disciplines of
the New Ukrainian school and the possibilities
of using the educational and educational
properties of the art of design in the educational
environment are analyzed. It is noted that the
teacher is the main factor in reforming education.
He must not only possess his subject, but also
be able to navigate freely in the relevant field
of knowledge, integrate within the contiguous
disciplines, build curricula, and form students'
self-education skills. All this is due to the power
of the teacher as a creative individuality. The
teacher of this level of professionalism sees the
high personal significance of everything that is
happening in the process of professional activity.
It has been outlined that design in general and
the participation of children in the development
of the “world of things” in particular create
special conditions for meeting their interests and
needs, forming cognitive abilities as a necessary
condition for improving the educational
environment.
Key words: creative activity, self-education,
art of design, design-activity, project work.

має відповідати вимогам сучасної епохи, її викликам і тенденціям, щоб покоління, які зростають,
отримали відповідні навички на своєму життєвому
шляху. Концепції Нової української школи базуються на кардинальному реформуванні загальної середньої освіти й передбачають насамперед
реалізацію принципу «педагогіки партнерства» –
взаємодії і співпраці між учителем та учнями, між
учителем і батьками – і розширення творчого
потенціалу в дітей. Саме творчість стає базовою
платформою, на якій вибудовується алгоритм
навчання з будь-якого шкільного предмета [8].
Одним із першочергових завдань навчальних
закладів є виховання дітей і молоді, формування
та моральний розвиток особистості, її здатності
до творчої праці, пошуку нових рішень, постій-
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ної потреби в поповненні запасу знань, умінь
і навичок.
Створення методично забезпеченої системи
саморозвитку особистості допоможе дитині самостійно розв’язати життєві проблеми, подолати
труднощі учіння, спілкування, берегти здоров’я,
цікаво проводити дозвілля, самореалізуватися.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Із метою локалізації проблеми нами проведено
аналіз досліджень у вказаному напрямі. Так,
формуванню професійно-значущих якостей,
які дадуть змогу повністю реалізувати себе в
конкретних видах трудової діяльності, відповідати суспільно необхідному розподілу праці
та ринковим механізмам її стимулювання, присвятив дослідження В. Бондар [1]. В. Ірклієнко
[3] аналізує проблему формування естетичної
культури школярів у побуті, Л. Малиновська
[4] досліджує проблему формування на уроках
образотворчого мистецтва дизайнерського мислення, для якого характерне розуміння основних
критеріїв гармонійності, відчуття стилю, естетичне ставлення до «світу речей». Г. Калініна
[6] розглядає питання естетичного виховання
школярів на уроках трудового навчання засобами художнього конструювання, а В. Тименко
[5] – становлення академічної дизайн-освіти.
Зокрема, у підручниках і програмах для школи, а
також для магістрів початкової освіти науковець
розрізняє поняття «образотворче мистецтво»
(живопис, графіка і скульптура) й «архітектонічна творчість» (архітектура, декоративно-прикладне мистецтво і дизайн), визначаючи дизайн
як вид архітектонічної творчості, що зумовлений індивідуальними потребами дитини у формотворенні, а також зазначає, що це – дитяче
художнє проектування особистісно цінних форм,
зумовлених
розвивальними
середовищами
типу: людина – природа (ландшафтний дизайн),
людина – техніка (промислово-індустріальний
дизайн), людина – людина (дизайн костюма),
людина – художні образи (дизайн інтер’єрів),
людина – знакові системи (графічний дизайн).
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ще в 1918 році відомий педагог
П. Блонський обґрунтував ідею створення школи
життя: «Школа – організація не лише навчання, а
й усього життя дитини. Ми повинні найрішучішим
чином відкинути прокляте відокремлення школи
від життя й повернутися до античного розуміння
школи як школи життя, вироблення певної поведінки, певних звичок. У народній школі дитина
передусім не навчається теоретичним знанням,
але вчиться жити... Отже, школа має бути місцем
життя дитини, має створити раціональну організацію цього життя» [2, с. 60]. Однак шляхи реалізації
цієї беззаперечної істини в освітньому середовищі
є актуальними завжди.
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Мета статті полягає в аналізі змісту дисциплін
Нової української школи та можливості використання навчально-виховних властивостей мистецтва дизайну в освітньому середовищі.
Виклад основного матеріалу. Сенс і логіка
діяльності нової школи полягає в осягненні одного
з найважливіших і найскладніших мистецтв –мистецтва жити. Мистецтва – тому що таке життя є
актом творчості і, як будь-який творчий процес,
життєтворчість передбачає розроблення й здійснення оригінального творчого задуму, поєднаного з діяльністю розуму, уяви, передбачення,
самопрограми. У цьому акті творення втілюються
не лише духовно-моральні, а й естетичні уявлення
і смаки людини, оскільки життя в його цивілізованому виконанні будується за принципами Істини,
Добра, Краси [7, с. 13].
Сучасне мистецтво розвивається в органічному
поєднанні з потребами народу, багатого на художні
цінності минулого. Зокрема, формотворення з урахуванням національної форми й декору має назву
етнічного дизайну. Українське декоративно-прикладне мистецтво є джерелом розвитку сучасного
національного дизайну. До наших днів збереглися
численні пам’ятки народного мистецтва: вишивка,
одяг, декоративне ткацтво, художня кераміка,
різьблення, вироби зі шкіри, художня обробка
металу, які вражають своїми високими художніми
якостями.
Завдання суспільства сьогодні – докласти максимум зусиль для розроблення вищеозначених
освітніх і культурних стратегій, адже в подальшому це сприятиме передачі та збереженню культурних та естетичних цінностей, а також рис самобутності, що покликані розвивати й зміцнювати
культурне розмаїття світу.
На сучасному етапі актуальними, проте недостатньо розробленими залишаються, на нашу
думку, аспекти етнодизайну як інноваційної форми
розвитку традиційного декоративно-прикладного
мистецтва. Важливим теоретико-методичним
і концептуальним є положення про гармонійне
поєднання в сучасному навчально-виховному
процесі комплексу таких завдань: художньо-естетичне й ідейно-етичне виховання; навчання вмінь
і навичок, що допоможуть залученню дітей до
активної художньо-мистецької діяльності; розвиток сутнісних сил і творчих здібностей вихованців.
Вимогам означеної педагогічної мети повинні відповідати всі програми, методичні системи, матеріальне забезпечення навчального процесу, а також
підготовка педагогічних кадрів.
Учитель – основний чинник у реформуванні
освіти. Він має не тільки володіти своїм предметом, а й уміти вільно орієнтуватися у відповідній
галузі знань, здійснювати інтеграцію в рамках
суміжних дисциплін, будувати навчальні плани,
формувати в учнів навички самоосвіти. Усе це під
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силу педагогу як творчій індивідуальності. Учитель
такого рівня професіоналізму бачить високе особистісне значення всього, що відбувається в процесі професійної діяльності.
Особистісно орієнтоване навчання, потреба
самоактуалізації як фундаментальний аспект життєтворчості спонукають людину до самопізнання.
Отже, формуючи особистість майбутнього спеціаліста педагогічного профілю в умовах багаторівневої підготовки, на нашу думку, маємо моделювати
не лише особистісні якості майбутнього вчителя
початкових класів, знання та вміння, а й способи
оволодіння ними.
Професійна підготовка має бути спрямована
на три основні аспекти діяльності майбутнього
фахівця (педагогічний, навчально-методичний,
науково-дослідний) і базуватися на суб’єктсуб’єктній взаємодії між викладачем і студентами в
процесі вивчення навчальних дисциплін, де педагогу відводиться роль дослідника. Розв’язанню
завдань оптимізації художньо-технічної творчості
школярів сприятиме виконання майбутнім учителем таких рекомендацій:
– системне залучення дітей до різноманітних
видів художньо-технічної творчості, яке будується
на сприйманні та естетичній оцінці творів декоративно-прикладного мистецтва й на освоєнні засобів його художньої виразності;
– спонукання школярів до втілювання набутого
художньо-естетичного досвіду у власній творчості;
– систематична праця над розвитком здібностей до художньої творчості;
– виховання художніх інтересів, позитивних
мотивів школяра;
– включення в структуру уроків завдань, що
ґрунтуються на використанні зображувальних
засобів різних видів декоративно-прикладного
мистецтва;
– урахування сенсорного й естетичного досвіду,
який здобутий дитиною раніше, в організації процесу сприймання та естетичної оцінки творів декоративно-прикладного мистецтва.
Центральні положення Нової української
школи, присвячені розвитку критичного та креативного мислення в учнів, вплинули й на формування низки шкільних предметів, які, своєю чергою,
вимагають нових професійних навичок і вмінь від
педагога. Ці дисципліни віддзеркалюють актуальний стан речей у різноманітних життєвих сферах
(щоб дитина могла легко і просто адаптуватися
до будь-якого типу ситуацій), а також закладають
володіння основами сучасних професій.
У розширеній програмі Нової української школи
виокремлюють 10 найпопулярніших дисциплін:
відеоблогінг; здорове харчування; проектна робота;
логіка; навички практичного життя; фінансова грамотність; скетчинг; кулінарія; майстерня; казкатерапія. Зупинимо увагу на дисципліні, яка безпосе-

редньо пов’язана з дизайн-діяльністю, – «проектна
робота». Швидше та якісніше завжди засвоюється
та теорія, яка підкріплена практикою, тобто власним
досвідом. Предмет «проектна робота» присвячений
саме практичному втіленню здобутих із різних дисциплін знань. Наприклад, в альтернативній школі
«Школа радості» під час вивчення географії діти
самостійно знаходять матеріал про той чи інший
об’єкт, створюють моделі мостів, метро чи будівель
(використовуючи будь-які зручні матеріали: картон,
папір, тканину, фарби, пластмасу тощо), малюють
спеціально деталізовані карти і презентують задані
теми у вигляді інтерактивних квестів. Квести організовуються індивідуально або ж групою й мають
на меті в ігровій формі закріпити вивчену інформацію про різноманітні світові явища, архітектуру, флору чи фауну конкретної країни тощо. Це
допомагає творчо засвоїти матеріал і легко його
запам’ятати [8].
Особистість людини формується в особливій
атмосфері радості творення власного буття. Зрозуміло, що нав’язати авторитарно цю повсякденну
радість буття, радість єднання зі світом людей
неможливо. Можна лише допомогти дитині відшукати той необхідний резонанс душі, який є неабияким чинником творення неповторної особистості.
А для цього важливо постійно активізувати всі три
сфери духовного життя дитини (емоційну, інтелектуальну, вольову), прагнути забезпечити органічну
єдність думки, почуттів, дій.
Найважливішим дидактичним компонентом
для розвитку уяви, фантазії має стати художньорозвивальне, предметно-стимулювальне середовище, що забезпечить формування сенсомоторної
цілісності учнів. У природному чи рукотворному
довкіллі варто формувати ситуації вибору особистісно ціннісного змісту навчання, адже предметно-розвивальне довкілля значно ефективніше,
якщо воно задумується, проектується в зображеннях та оформляється власними виробами дітей.
Закономірності предметного формотворення відображено в мистецтві дизайну, що й сприятиме їх
навчанню та вихованню.
Варто відзначити можливість і необхідність
включення навчально-виховного аспекту мистецтва дизайну в цілеспрямовану педагогічну діяльність учителів незалежно від того, який предмет
вони викладають: рідну мову чи світову літературу, математику чи фізкультуру, природознавство
чи музику, образотворче мистецтво чи технології.
Кожній галузі знань, як і кожній сфері практичних
умінь, притаманний власний естетичний потенціал, який не лише може, а й має розкриватися для
засвоєння дітьми відповідних знань і вмінь, аби в
майбутньому це стало для них радісним відкриттям, способом прояву власних творчих зусиль.
А це, як відомо, вимагає актуалізації теорії і практики мистецтва дизайну в освітньому середовищі.
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З метою створення ефективних умов навчання
та виховання школярів засобами дизайну пропонуємо акцентувати увагу на насиченні навчальних
занять естетичним змістом дизайну. Застосування
цієї організаційної форми навчально-виховної
роботи вимагає здійснення попередньої підготовки. Перед проведенням кожного заняття необхідно конкретизувати тему, мету, основні запитання в цьому напрямі.
Зупинимося на інтеграції та взаємопроникненні нинішніх уроків математики, образотворчого
мистецтва і трудового навчання. Уже в першому
класі на уроках математики знайомимо дітей з
ознаками предметів. Учні розпізнають предмети
за розміром, формою, призначенням, кольором
тощо. А на уроці образотворчого мистецтва дітям
роздаються аркуші, на кожному з яких намальовано коло. Пропонуємо домалювати коло так,
щоб вийшов знайомий предмет. Малюнки можуть
вийти різні: футбольний м’яч, обличчя клоуна,
яблуко, вишня, курчатко, кавун, Чебурашка, торт
тощо. Такі завдання треба поступово ускладнювати: дітям давати не один аркуш із формою кола
(або іншою геометричною фігурою), а скільки вони
забажають; нові геометричні форми: півколо, прямокутник, овал, ромб тощо. А на уроках трудового
навчання пропонуємо сконструювати зі знайомих
геометричних фігур різні аплікації.
Художники розглядали геометричні фігури з
погляду естетики, тому що навіть звичайні з них
(точка, лінія, трикутник тощо) під час повторення
утворюють декоративний ефект. Здавна витвори
декоративно-прикладного мистецтва прикрашали різними орнаментами. Оскільки кожна геометрична фігура – це закінчена форма, вона вже
може слугувати модулем для конструювання геометричного орнаменту.
Різні дидактичні ігри з геометричними фігурами
доцільно використовувати на уроках математики і
трудового навчання. Наприклад, гра «Архітектор»
(із кружечків, прямокутників і трикутників склади
аплікації різних тварин); домалюй будинок, розфарбуй його; поряд намалюй ще одну рибку, але
так, щоб вона пливла в інший бік. У грі «Як тут
було?» учням пропонується листівка, розрізана
на частини. Треба відновити попередню картинку,
складаючи ці частини.
Дуже важливо ще з перших днів навчання у
школі на різних уроках навчати дітей бачити геометричні фігури серед навколишніх предметів.
Завдання 1. Озирнися навколо себе. Серед
звичайних предметів заховалося чимало різних
геометричних фігур, тільки треба навчитися їх
бачити. Пильно розглянь кожен предмет і спробуй знайти геометричну фігуру, на яку він схожий. Уважно розглянь наш клас, речі, що лежать
у тебе в портфелі: книжка, пенал, олівець, лінійка,
гумка. У деяких предметах заховалася лише
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одна геометрична фігура, але в тебе в портфелі є
багато предметів, у яких заховалося одразу кілька
фігур (гумка – 6 прямокутників). Коли діти шукають предмети, схожі на геометричні фігури, у них
з’являються дуже цікаві приклади.
Завдання 2. З яких геометричних фігур складається казкове місто? Використовуючи знайомі тобі
фігури, домалюй його так, як тобі подобається.
Розфарбуй казковий палац. Обґрунтуй свій вибір.
Навіть учням молодших класів не дуже цікаво
невідомо навіщо розфарбовувати геометричні
фігури. Щоб зацікавити їх, можна розповісти казку,
де головними героями будуть фігури. Під час розповіді діти пробують конструювати так, як герої
казки, розмірковують, уявляють ситуації.
Незвичні для дітей ситуації розвивають уяву,
логічність і нестандартність мислення. У наступних завданнях дітям необхідно придумати, як
доступним способом можна змінити предмет, щоб
у ньому з’явилися нові геометричні фігури. Наприклад, розкрити парасольку, порізати банан тощо.
Продовжуємо роботу з геометричними тілами
на уроках трудового навчання й образотворчого
мистецтва. Навчаємо робити правильну розгортку
за певними розмірами, конструювати різні об’ємні
форми, створювати з готових тіл різні цікаві
іграшки, інші доробки (кольорові кубики, казковий
будиночок, мишку, лева, поросятко, кота тощо).
Дуже цікавою є робота з кольоровими смужками
паперу. Виражальні можливості цього матеріалу дуже широкі. Щоб смужка вийшла рівною,
треба також зробити правильну розмітку. З різнокольорових смужок легко виконати стилізовані
зображення комах і квітів, можна створити дивні
іграшки, комбінуючи різноманітні за розміром і
кольором кільця, які клеїмо зі смужок. «Оживляємо» зроблених веселих звірят, домалювавши очі,
ніс, розмалювавши вушка тощо. Зі смужок можна
склеїти навіть сферу, яка стане основою для створення нових виробів (яблучка, вишеньки, м’ячика,
сніговичка тощо).
На уроках математики знайомимо дітей із
поняттями «діагональ», «симетрія». Без практичної роботи дітям засвоїти їх важко. На допомогу приходить інтеграція з уроками образотворчого мистецтва і трудового навчання. Можна
пояснити симетричність будови на прикладі тіла
комах, запропонувати визначити вісь симетрії та
провести її на зображеннях різних комах (сонечка, метелика, павучка, мурахи). Потім виконуємо
метелика зі складеного вдвоє паперу в техніці
монотипії. Так виготовляємо новорічні аплікації
(карнавальна маска, ялинка, ялинкові прикраси)
та багато інших.
Ще в дитячому садочку кожна дитина брала до
рук ножиці й вирізувала сніжинки, щоб прикрасити
на Новий рік ялинку. Але вона й гадки не мала, що
займається мистецтвом традиційної витинанки.



ТЕОРІЯ
 ЗАГАЛЬНА
ТА МЕТОДИКА
ПЕДАГОГІКА
НАВЧАННЯ
ТА ІСТОРІЯ
(З ГАЛУЗЕЙ
ПЕДАГОГІКИ
ЗНАНЬ)

Орнаменти українських витинанок здебільшого
геометричні й рослинні. Основне в роботі – уміння
уявити майбутній малюнок. Для цього потрібний
точний окомір, щоб ніщо не випадало й не переобтяжувало, щоб була рівновага, щоб зберігалася
ажурність малюнку й водночас уся композиція
була чітка та зрозуміла. Витинанки переважно
симетричні, прості за технікою, одноколірні або
дво-, триколірні, що робить їх виразними, графічними. Традиційними є колірні сполучення: жовтий
із чорним, синій із рожевим, коричневий із оранжевим і васильковим. Робота над витинанкою досить
важка та клопітка, але вона дуже подобається
дітям, розвиває творчу уяву, фантазію, охайність.
Пов’язана з поняттями «квадрат», «діагональ»,
«симетрія», «грань» і робота оригамі. Стародавнє
мистецтво складання фігурок із аркушу паперу –
мистецтво цілого. Саме це відрізняє оригамі від
аплікації й вирізування силуетів, а також від багатьох інших прикладних мистецтв і народних промислів. Кути складок, ребра та грані органічно
зливаються з аркушем паперу у виразний лаконічний образ. Починаємо роботу зі знайомства дітей
із найпростішими фігурами: човник, вертушка,
жабка, літачок тощо. Потім переходимо до більш
складних, об’ємних: коробка, кубик, кусудама.
Кусудама та кубик є символами дружби й любові
в Японії ще з давніх часів, їх прийнято робити різнокольоровими, добираючи теплу, приємну для
ока гаму. Поступово крок за кроком учимо дітей
бачити, фантазувати, спостерігати, творити.
Діти люблять конструювання. Вони не тільки
малюють, оздоблюють речі, а й створюють їх.
Уже на перших заняттях із проектної роботи вони
повинні щось виготовити, відчути радість відкриття. Для практичних занять ми пропонуємо
заздалегідь підготувати різноманітні матеріали.
Усі необхідні знання й уміння найкраще здобуваються саме у творчій діяльності, тоді, коли перед
дитиною стоїть практичне завдання, що направляє пошук і визначає вибір матеріалу та способів його обробки. Бажано заохочувати дітей і до
самостійного експериментування з матеріалами,
а в тих випадках, коли це можливо, учні повинні
брати матеріал для виробу не за вказівкою (даною
вчителем або написаною в інструкції), а вибирати
самостійно, відповідно до поставленого завдання.
Учитель, у свою чергу, повинен знати сам і знайомити дітей із найбільш важливими властивостями
всіх сучасних матеріалів і способами їх практичного використання. А таких матеріалів натепер
з’являється все більше й більше.
Для реалізації цієї мети вчителю недостатньо
тільки добре знати предмет та освітню галузь,

до якої він належить, він має бути творчою особистістю, мати високий рівень ерудиції. Педагогу
треба йти в ногу з часом, орієнтуватися в сучасних
концепціях навчання та виховання, напрямах розвитку освіти, збагачувати свій досвід новими технологіями й методиками.
Висновки. Пошуком шляхів удосконалення
сучасної освіти може слугувати концепція самоорганізації (синергетики), яка вивчає динаміку
явищ, пояснює, як взаємодія підсистем цілісної
системи призводить до виникнення нових утворень. Ідеться про складні системи, де через самоорганізацію з’являються нові стійкі структури,
здатні до неруйнівної активності й подальшого
розвитку. Синергетика утверджує еволюційний
шлях розвитку будь-яких явищ, подій, речей, ідею
саморозвитку системи. Освіта як сфера соціальної практики повинна стати конструктивним фактором еволюції суспільства. Першим напрямом
вирішення цього завдання є перехід від окремих
альтернативних наукових педагогічних шкіл до
системи варіативних інноваційних технологій у
контексті сучасної педагогіки розвитку. Перспективною буде ідея створення навчальних програм
з урахуванням навчально-виховних властивостей
мистецтва дизайну.
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У статті розглядається процес формування природознавчої компетентності
молодших школярів засобами фенологічного
спостереження. Використання фенологічних спостережень у навчально-виховному
процесі має широкі можливості у формуванні предметної природознавчої компетентності в молодших школярів. Цей засіб
навчання спрямований на формування в учнів
природничих знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою й предметних
умінь і навичок. Це відбувається завдяки системній організації проблемно-орієнтованого
навчального пошуку. Розкриття основних
принципів організації фенологічних спостережень у дошкільному закладі та початковій
школі дає змогу зрозуміти специфіку і складність завдань, що стоять перед початковою ланкою освіти. Оптимальна організація
фенологічних (сезонних) спостережень за
природою є важливою умовою накопичення
досвіду пошукової діяльності. Порівняння
змісту освітніх завдань дошкільної й початкової ланок освіти дає змогу визначити
спорідненість екологічного вектору кожної
з ланок у формуванні предметної природознавчої компетентності. Цілеспрямовані
спостереження сприяють розвиткові пізнавальних здібностей (спостережливості,
допитливості, самостійності), нагромадженню чуттєвого досвіду та його осмисленню, виключають можливість утворення
формальних знань. Такі спостереження
мають на меті формування певних уявлень про зміни, які відбуваються в природі
за відповідний проміжок часу (пори року),
що становить відносно завершені знання
про явища природи. Висвітлено проблему
формування предметної природознавчої
компетентності учнів початкової школи –
особистісного утворення, що характеризує
здатність учня вирішувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та
пізнавальні проблемні завдання, пов’язані з
реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина – природа», визначено основні принципи організації, умови й елементи
наступності змісту фенологічних спостережень у дошкільному закладі та початковій
школі. Відзначено основні напрями організації
фенологічних спостережень у процесі ознайомлення дітей із природним довкіллям.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Реформуванням системи освіти в Україні передбачено реалізацію компетентнісного підходу в
навчанні учнів, згідно з яким здійснено оновлення
змісту освіти, перетворення його з моделі «для
всіх» на суб’єктивні надбання кожного учня. Також
це відображено в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів через залучення їх до певного
виду діяльності. Результатом освітнього процесу
має стати оволодіння учнями системою ключових
і предметних компетентностей.
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The article deals with the process of formation
of the natural competence of junior pupils by
means of phonological observation. The use
of phonological observations in the educational
process has wide opportunities in the formation
of subject scientific competence in junior pupils.
This means of training is aimed at forming natural
sciences students in close connection with real life
practices and the formation of their subject skills
and skills. This is due to the systematic organization
of problem-based learning. The disclosure of
the basic principles of organizing phonological
observations in preschool and elementary school
makes it possible to understand the specifics and
complexity of the tasks facing the elementary
education unit. The optimal organization of
phenological (seasonal) observations by nature
is an important condition for the accumulation of
experience in search activity. Comparison of the
content of educational tasks of the preschool and
primary education units allows to determine the
affinity of the ecological vector of each of the links
in the formation of subject scientific competence.
Purposeful observations contribute to the
development of cognitive eabilities (observation,
curiosity, independence), the accumulation of
sensory experience and its comprehension,
eliminate the possibility of formal knowledge
formation. Such observations are aimed at forming
certain ideas about changes occurring in nature
for the appropriate period of time (the seasons),
which is a relatively complete knowledge of the
phenomena of nature. The problem of forming the
subject scientific competence of elementary school
students – a personal formation that characterizes
the ability of the student to solve available socially
and personally significant practical and cognitive
problem tasks related to real objects of nature in
the field of relations “human – nature” is defined
the basic principles of organization, conditions
and elements of continuity of the content of
phonological observations in preschool and
elementary school. The main directions of the
organization of phenological observations in
the process of familiarizing children with natural
environments are noted.
Key words: natural science competence, subject
scientific competence, phonological observations.

В умовах складної соціально-економічної,
політичної, екологічної ситуації в Україні та світі
надзвичайно вагомого значення набуває питання
формування природничої компетентності молодого покоління. Важливим етапом у її формуванні
є молодший шкільний вік. Значні можливості для
формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів має використання
в освітньому процесі фенологічних спостережень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретико-методологічні основи компетентнісного
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підходу висвітлено в працях таких науковців, як
Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимня, А. Маркова, О. Овчарук,
В. Петрук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський
та ін. Особливості організації освітнього процесу
на засадах компетентнісного підходу досліджували Б. Гершунський, Б. Ельконін, Н. Кузьміна,
А. Маркова, В. Сєриков, В. Шадриков, С. Шишов
та ін.
Вивченню проблеми формування компетентностей молодших школярів присвячено праці
сучасних українських учених: Н. Бібік, С. Бондар,
О. Локшиної, О. Пометун, І. Родигіної, О. Савченко
та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Однак питання формування природознавчої компетентності молодших школярів є
недостатньо дослідженим. Уважаємо за доцільне
проаналізувати можливості використання фенологічних спостережень для формування природознавчої компетентності молодших школярів в
освітньому процесі та позакласній діяльності.
Мета статті – проаналізувати можливості
фенологічних спостережень для формування природознавчої компетентності молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Науковці
активно досліджують компетентнісний підхід.
Зокрема, у нормативних документах і науковій
літературі визначено поняття «компетентнісний
підхід в освіті», «компетентність», «ключова компетентність», «предметна компетентність»; визначено основні напрями реалізації компетентнісного
підходу в системі освіти.
Під компетентністю людини педагоги здебільшого розуміють структуровану сукупність знань,
умінь, навичок, поглядів, здатності застосовувати знання на практиці, яких набувають учні під
час освітнього процесу. На основі компетентності
людина може визначати й розв’язати проблеми,
характерні для певної галузі діяльності. Отже,
компетентність – це результативно-діяльнісна
характеристика освіти. Як зазначає Б. Ельконін,
«ми відмовилися не від знання як культурного
предмета, а від певної форми знань, матеріалу
«про всяк випадок» [6].
На основі вищенаведеного можна визначити
формування компетентності учня як навчальнопізнавальну діяльність, яка має елементи дослідницького або практико-перетворювального характеру.
Мета природничо-наукової освіти в сучасній
школі полягає у формуванні в учнів засобами
навчальних предметів системи природничих знань
і спроможності використовувати ці знання в соціалізації та творчій самореалізації особистості, створення уявлення про природничо-наукову картину
світу, формування екологічного мислення й поведінки учня, виховання громадянина демократичного суспільства [4].

Головною метою вивчення природничої освітньої галузі визначено формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу й людину
та основ екологічних знань; опанування способами навчально-пізнавальної й природоохоронної
діяльності; розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи [4].
Для визначення поняття «природознавча компетентність» варто звернутися до її змістової
наповненості. У концепції сучасного навчання
природознавства визначено ставлення людини
до природи як універсальної, унікальної цінності,
формування науково-природничої картини світу,
що базується на універсальних законах, формування певного типу світогляду, що визначає місце
й діяльність людини в природі як основні пріоритети взаємодії людини й природи [10, с. 17].
Природознавча компетентність учня початкових класів – це особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі для нього практичні
та пізнавальні проблемні завдання, пов’язані з
реальними об’єктами природи у сфері відносин
«людина – природа» [3, с. 75].
О. Грошовенко виділяє в структурі природознавчої компетентності такі компоненти:
– мотивація учнів до мисленнєвої й природоохоронної діяльності (прагнення берегти й шанувати навколишню природу), спостережливості,
допитливості і творчих здібностей;
– знання про об’єкти природи, їх різноманітність і взаємозв’язки між неживою і живою природою, між самою живою природою, між природою і
людиною;
– способи навчальної й природоохоронної
діяльності, які засвоюються учнями у формі розумових і практичних умінь і навичок;
– досвід природознавчої діяльності: уміння
застосовувати засвоєні знання й способи діяльності в подібних і нових навчальних і життєвих
ситуаціях;
– емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої природи й самого себе [3, с. 75].
Порівняння змісту освітніх завдань дошкільної та початкової ланок освіти дає змогу визначити спорідненість екологічного вектору кожної з
ланок у формуванні предметної природознавчої
компетентності. Важливою умовою накопичення
досвіду діяльності є оптимальна організація фенологічних (сезонних) спостережень за природою,
яка передбачає формування в дітей уявлень про
самоцінність і неповторність компонентів природи
[5, с. 36].
Під час добору змісту й обсягу інформації педагогу необхідно враховувати вікові та індивідуальні
особливості розвитку й мислення дітей молодшого шкільного віку. Як відомо, у цьому віці в дітей
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переважає наочно-образне мислення, тому система знань має бути не у формі понять, а у формі
уявлень.
У процесі формування природознавчої компетентності молодших школярів вагоме значення
має реалізація принципу сезонності (фенологічного принципу).
Здійснення фенологічних спостережень сприяє
вдосконаленню навичок оволодіння знаннями,
набуттю естетичного досвіду, духовному розвитку дітей. Саме в молодшому шкільному віці вони
проявляють природний пізнавальний інтерес до
всього, зокрема й до довкілля. У цей період дітям
властиве цілісне сприйняття світу, яке забезпечує
системність знань і становить основу екологічного
світогляду.
Змістовими лініями природничої освітньої
галузі Державного стандарту початкової освіти
передбачено активізацію дослідницької діяльності
учнів початкової школи, виконання ними пошукових завдань під час екскурсій, міні-проектів на уроках і в позаурочний час [4].
Дослідження педагогів і психологів показали,
що цілеспрямовані спостереження сприяють
розвиткові пізнавальних здібностей (спостережливості, допитливості, самостійності), нагромадженню чуттєвого досвіду та його осмисленню,
виключають можливість утворення формальних
знань [3, с. 76].
За дидактичною метою спостереження поділяють на первинні, повторні й заключні [7, с. 101].
Метою первинних спостережень є формування
цілісного враження про об’єкт, створення початкового уявлення про його найхарактерніші властивості. Під час повторних спостережень відбувається доповнення перших вражень; уточнення,
поглиблення й закріплення знань про досліджувані об’єкти. Вони дають змогу виявити нові особливості будови, поведінки й пристосування рослин і тварин. Заключні спостереження спрямовані
на узагальнення даних попередніх спостережень,
окреслення перспектив.
Учені виділяють такі основні напрями організації фенологічних спостережень дітей: застосування системи самостійних робіт, використання
інтелектуальних карт, використання нових структурних форм заняття й різноманітних дидактичних
і наочно-технічних засобів, які забезпечують активність пізнання; розвиток спостережливості під час
екскурсій і ведення календаря природи [7, с. 89].
Використання порівняння сприяє підвищенню
пізнавального інтересу та розвитку спостережливості учнів, забезпечує більш активне й свідоме
навчання. Проведення фенологічних спостережень під час екскурсій сприяє створенню в молодших школярів реалістичних уявлень про природу,
встановленню причинно-наслідкових зв’язків між її
об’єктами та явищами.
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Метою організації фенологічних спостережень
учнів є ознайомлення їх зі змінами чи перетвореннями предметів і явищ природи; формування
уявлень про зміни, які відбуваються в природі
за відповідний проміжок часу (пори року). Здійснення таких спостережень потребує від учнів
розвиненої спостережливості; розумових процесів
(аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення); встановлення причинно-наслідкових
зв’язків між причинами змін і перетворень у предметах або явищах природи.
У структурі фенологічного спостереження
Л. Фесюкова та О. Григор’єва виділяють:
– об’єкт спостереження;
– мотивацію спостереження та його планування;
– результат спостереження, який має бути
зафіксованим у певній формі [8, с. 78].
План фенологічного спостереження складається на основі тих конкретних завдань, які послідовно повинні вирішуватися учнем у процесі
спостереження. Його складання й дотримання в
процесі здійснення дитиною фенологічного спостереження забезпечує чітку послідовність її
діяльності, зменшення стихійності й випадковості.
О. Грошовенко зазначає, що ядром систематизації знань про довкілля має бути виокремлена
центральна ланка (в цьому випадку фенологічні
спостереження), навколо якої необхідно групувати
конкретні знання. Зміст має ускладнюватися не
за рахунок розширення засвоєних фактів, а через
установлення зв’язків і залежностей між об’єктами
та явищами дійсності, дітей треба вчити розглядати об’єкт лише в тій системі предметів, у якій він
існує та функціонує. Нові елементи знань мають
бути засвоєні на тлі яскравого емоційного фону.
Бажано інформацію про зміни, що відбулися в
природі, пропускати через усі канали сенсорного
сприйняття: колір, звук, запах, смак, дотик. Важливою структурою, що закладається під час спостережень, є здатність оцінювати внутрішні зміни
й результати взаємодії з навколишнім середовищем. Саме ці структури становлять основу критичного мислення дитини. Сильними позиціями
критичності є вміння вважати свою думку і власні
цінності не єдино правильними, здатність бачити
приховані причини, прогнозувати можливий перебіг подій [3, с. 75].
На думку Є. Кулькіної, включення дитини до
активних видів діяльності в процесі фенологічних спостережень спонукає до пізнавальної та
соціальної активності; вихованню позитивного
ставлення до довкілля. Використання елементів
проблемного навчання під час спостережень за
сезонними змінами дає змогу успішно впливати на
мотиваційну сферу, а отже, і на формування мотивів екологічно доцільної поведінки [5, с. 12]. Саме
мотивація надає суб’єктності знанням дитини,
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визначає її ціннісні орієнтації та діяльність у
довкіллі.
З метою врахування вікових особливостей
молодших школярів і специфіки природничого
матеріалу доцільно використовувати різноманітні
форми й прийоми організації фенологічних спостережень.
Залежно від способу організації діяльності
дітей Л. Фесюкова та О. Григор’єва виділяють
фронтальні, групові й індивідуальні форми роботи.
До першої підгрупи належать колективні (фронтальні) заняття, екскурсії, прогулянки на пришкільний майданчик, свята в природі та пізнавальні
розваги-змагання, уроки милування природою,
екологічні акції (подорожі екологічними стежками,
вікторини тощо) [8, с. 112].
У процесі ознайомлення молодших школярів
з фенологічними змінами в природі можна використати спостереження за змінами погоди; спостереження за об’єктами живої та неживої природи;
узагальнені бесіди; сюжетно-рольові й дидактичні
ігри.
Висновки. Отже, предметна природознавча
компетентність – це освоєний у процесі ознайомлення з довкіллям досвід діяльності, який формується на основі сукупності уявлень, знань, умінь,
ставлень та оцінних суджень про предмети та
явища природного оточення. Природнича освітня
галузь Державного стандарту початкової освіти
передбачає формування цієї компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про
природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності людини й природоохоронної

практики. Ефективним способом формування
означеної компетентності молодших школярів є
фенологічні спостереження, здійснювати які необхідно систематично, з використанням різноманітних методів і прийомів.
Перспективи подальших наукових розвідок
убачаємо в дослідженні питання форм представлення результатів фенологічних спостережень
молодших школярів.
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Запропоновано теоретичний аналіз проблеми. Основним завданням реформування
системи освіти є розробка і широке упровадження у практику школи нових педагогічних технологій, що враховують мотивацію,
знання, індивідуальні особливості школярів,
сприяють їх системному фізичному самовдосконаленню в освітньо-виховному середовищі. Висвітлені теоретичні питання
формування позитивного ставлення учнів
до фізичного виховання, активного стилю
життя. Педагогічні спостереження, опитування учнів щодо ставлення до фізичного
виховання, спорту та здорового способу
життя, формування культури здоров’я
надали узагальнену характеристику розвитку фізичної культури як галузі, її оздоровчої
спрямованості у становленні особистості
учнів. Дослідження серед учнів загальноосвітніх закладів показало їхнє ставлення до
фізичного виховання та спорту. За результатами опитування, більшість учнів підтверджують на особистому досвіді позитивність впливу фізичних вправ на рівень
здоров’я, фізичної підготовленості, фізичного розвитку, спонукають до самовдосконалення. Проведений аналіз сприяв широкому впровадженню в освітній, виховний
процес інтерактивних педагогічних технологій і всебічному залученню всіх учасників
процесу. Визначені у дослідженні й негативні
тенденції малорухливого способу життя
учнів, спричиненого особистими складностями виконання певних вправ і нормативних
тестів, низькою самооцінкою, незначними
недоліками у фізичному розвитку (зростом,
зайвою вагою, конституційними особливостями будови тіла), незадоволеністю тим, як
проходять уроки фізичної культури. Пропонуються практичні рекомендації щодо формування мотивації до здоров’ятворчої діяльності. Надано загальну характеристику та
розкрито рівень впливу здоров’ярозвиваючих
ігор в освітньо-виховній практиці загальноосвітньої школи. Позитивний настрій і змагальний характер сприятимуть зростанню
бажання самого учня виконати завдання,
подолати особисті комплекси та вдосконалити техніку вправ. Приділена увага місцю
та ролі сім’ї у формуванні активного стилю
життя, спільному подоланні проблем.
Напрям подальших досліджень вбачаємо в
моніторингу стану фізичної підготовленості юнаків – учнів випускних класів.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Проблема розвитку та збереження здоров’я учнів
впродовж навчання у загальноосвітній школі
є стратегічною для нашої держави. Питанням
малорухливого способу життя, збереження й удосконалення особистого здоров’я присвячені державні документи, що передбачають активізацію
боротьби з цією проблемою сучасного суспільства.
Чимало питань вирішуються у процесі реалізації
Національної стратегії з оздоровчої рухової актив-
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A general analysis of the essence of the
problem is given. The main task of reforming the
education system is the development and wide
introduction into the practice of schools of new
pedagogical technologies that take into account
the motivation, knowledge, individual peculiarities
of schoolchildren, promote their physical selfimprovement in the educational and educational
environment. The theoretical questions on
formation of positive attitude of students to
physical education, active lifestyle are highlighted.
Pedagogical observations, polls of students about
the attitude to physical education, sport and
healthy lifestyle, the formation of a culture of health
provided a general description of the development
of physical culture as an industry, its health
promotion in the formation of the personality of
schoolchildren. The analysis of the survey data
among general-education students showed a
state of attitude towards physical education and
sport. According to the results of the survey, most
students confirm on the personal experience the
positive impact of physical exercises on their health,
physical fitness, physical development, inducing
self-improvement. The analysis contributed
to the wide introduction of the educational,
educational process of interactive pedagogical
technologies and the comprehensive involvement
of all participants in the process. The research and
negative trends of students’ sedentary lifestyles
are determined. Practical recommendations on
the formation of motivation to health and creative
activity are offered. The attention was paid to the
place and role of the family in shaping the active
lifestyle, in common overcoming the existing
problems. The general characteristic is given
and the level of influence of health of developing
games in educational and educational practice of
a secondary school is disclosed. Positive mood
and competitive character will contribute to the
growth of the schoolchildren desire to accomplish
the task, to overcome personal complexes and
to improve the technique of exercises. We see
prospects of further researches in monitoring of a
condition of physical fitness of young men – pupils
of graduation classes.
Key words: health, healthy lifestyle, physical
education, motivation, motives, pedagogical
technology, health development games.

ності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація» [7; 8]. Концепція формування позитивної
мотивації на здоровий спосіб життя дітей і молоді
передбачає «впровадження у навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої моделі формування в учнів і студентів навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення
щодо збереження і зміцнення власного здоров’я у
різних життєвих ситуаціях, у т. ч. екстремальних;
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удосконалення форм і методів формування здорового способу життя» [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Усвідомлення педагогічною спільнотою визначального впливу освітнього середовища на формування в учнів позитивного ставлення до фізичного виховання, спорту та здорового способу життя
забезпечує створення інноваційних організаційнопедагогічних умов навчально-виховної діяльності
учнів і педагогів, що відповідають сучасним потребам суспільства та світовим стандартам освітньої
галузі [1; 2; 5; 6]. Питання формування в освітньому середовищі позитивного ставлення школярів до фізичного виховання висвітлювали Г. Безверхня, Л. Ващенко, В. Горащук, В. Григоренко,
Л. Іванченко, Я. Кравчук, Т. Круцевич, В. Лисяк,
С. Омельченко та ін.
Основним завданням реформування системи
освіти є розробка і широке впровадження у практику школи нових педагогічних технологій, що
враховують мотивацію, знання, індивідуальні особливості школярів, активно сприяють їх фізичному
самовдосконаленню [1; 2].
Ми спираємося на узагальнення В.Г. Григоренка, котрий аргументовано довів: феноменологія педагогічних технологій полягає в тому, що
у їх структурі органічно (комплементарно) поєднуються духовні, гносеологічні, фахові, суспільносоціальні, світоглядні здібності та можливості
педагога в галузі фізичної культури із життєвим
досвідом, задатками та здібностями, життєвими
цілями, мотивами і потребами, надіями на щасливе майбутнє життя дитини, підлітка, дорослого,
які стан психосоматичного здоров’я, культуру
здоров’я особистості усвідомлюють як найвищу
цивілізаційну цінність [1].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Застосування інтерактивних
педагогічних технологій у фізкультурній освіті відстає від потреб сучасного суспільства, тому виникає необхідність у їх теоретичному обґрунтуванні,
розробленні та системному оновленні. Отже, ми
можемо стверджувати, що питання формування
культури здоров’я, активного стилю життя, позитивної мотивації щодо фізичного виховання та вдосконалення актуальні, тому й суспільство активізує
пропаганду та популяризацію здорового способу
життя та здоров’ятворчої діяльності серед громадян, зосереджує увагу на розвитку фізичної культури як галузі, робить акцент на спортивно-оздоровчій спрямованості становлення особистості.
Мета нашого дослідження полягає в аналізі
проблеми формування позитивного ставлення
учнів до фізичного виховання та здорового способу життя. Для досягнення означеної мети були
використані теоретичні та емпіричні методи (спостереження, опитування учнів щодо ставлення до
фізичного виховання, здорового способу життя).

Дослідження проводилися у навчальних закладах
міста серед учнів старшої школи.
Виклад основного матеріалу. Для вирішення
зазначеної мети ми провели опитування серед
учнів загальноосвітніх закладів міста. Отримані
дані засвідчили, що лише 14% школярів постійно
ведуть активний, здоровий спосіб життя; 34%
учнів вважають його достатньо активним; 52%
характеризують свій спосіб життя як малорухливий. Причинами, які впливають на такий стиль
життя, учні визнали: небажання показувати свої
недосконалі фізичні характеристики (конституційні особливості будови тіла, зріст, збільшену
масу тіла; хлопці виділили й характеристику особистої м’язової структури); невпевненість у виконанні певних вправ і рухів; адекватність реакції
однолітків; низьку самооцінку; відсутність спортивного майданчика у мікрорайоні; платні послуги
у фізкультурно-оздоровчих закладах, що обмежує
можливості занять із фізичного самовдосконалення, тощо; сімейні традиції багатьох не передбачають активного, здорового способу життя, а
лише вербальне спілкування; небажання працювати над особистим фізичним вдосконаленням та
ін. Тобто ми можемо констатувати, що відсутність
вмотивованості та необхідного середовища, низький рівень культури фізичного виховання та залучення до активного способу життя у сім’ї сприяють
поширенню серед сучасного молодого покоління
такого явища, як гіпокінезія.
У нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на
формуванні в учнів мотивів, враховуючи результати, які висвітили наявні проблеми з формування
у них позитивної мотивації до фізичного виховання
та здорового способу життя. Отже, нам потрібно
з’ясувати визначення поняття «мотивація», що
має багато трактувань. Ми погоджуємося з Є. Ільїним, котрий розглядає мотивацію як динамічний
процес формування мотиву, що є основою вчинку
людини [3]. Мотив, у свою чергу, є безпосереднім
спонуканням до певної дії.
Як свідчать результати опитування, уроки
фізичної культури як основну форму навчальної роботи з формування культури здоров’я вважають корисними та необхідними для себе 78%
учнів; 18% учнів мають скептичне ставлення, але
здатні його змінити, якщо буде досягнуто позитивний результат; 4% респондентів не зацікавлені
та не бачать користі в означених уроках. На наш
погляд, більшість учнів підтверджують на особистому досвіді позитивність впливу фізичних вправ
на рівень їх здоров’я, фізичної підготовленості,
фізичного розвитку. Негативну оцінку уроків учні
могли надати, тому що їм не подобається, як проходять уроки фізичної культури, міжособистісні
стосунки тощо.
Враховуючи отримані дані, ми констатуємо
об’єктивну необхідність формування в учнів
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позитивної мотивації в напрямку збереження та
зміцнення їх власного здоров’я, ведення здорового й активного способу життя, фізичного самовдосконалення як на уроках фізичної культури, так
і під час позаурочних форм роботи (групових, секційних, індивідуальних, загальних виховних заходів тощо). Доцільним є використання комплексу
прийомів, що ефективно впливають на формування мотивації до здоров’ятворчої діяльності [6].
Для формування вузьких соціальних мотивів (престижу, статусу в учнівському колективі,
визнання лідерства й ін.) нами використовувалися такі прийоми: дебати з актуальних для
учнів тем («Модно бути здоровим чи сучасним?»,
«Здоров’я – найвища цінність», «Краса душі та
тіла», «Рух – це життя» тощо), спільні презентації,
виконання творчих завдань у напрямку з’ясування,
що може бути для людини найціннішим і значущим у житті.
З метою формування широких соціальних
мотивів ми пропонували старшокласникам взяти
участь у здоров’ятворчій діяльності. У загальноосвітніх навчальних закладах проводилися традиційні конкурси краси та спортивної досконалості («Міс школи», «Містер Досконалість»), але
з новими пропозиціями до програм виступу, які
включали в себе деякі елементи або демонстрації вправ із фізичного самовдосконалення; спортивні змагання різного рівня та спрямованості за
круговою системою; «Козацькі розваги», «Богатирські ігри», експрес-інформування (п’ятихвилинки)
тощо.
Для формування широких пізнавальних мотивів використовувалися диспути, бесіди, соціальноціннісні бесіди, дискусії, здоров’ятворчі лекторії,
діалоги, екскурсії, конференції; науково-дослідна
практика здоров’я людини, здоров’ярозвиваючі
змагання та ін. Проведення тижня здорового
способу життя стало традиційним для багатьох
загальноосвітніх навчальних закладів, майданчиком для популяризації культури здоров’я й активного стилю життя, формування здоров’ятворчої
компетентності; учнями завжди підтримувалося
проведення спортивних конференцій і зустрічей із
відомими спортсменами, тренерами та їх показових виступів.
Формування вузьких пізнавальних мотивів із
проблеми здоров’ятворчості здійснювалося через
роботу клубів за інтересами («Я обираю здоровий
спосіб життя», «У русі – сила» тощо), консультацій фахівців медичних установ міста (гінеколога,
андролога, венеролога, фтизіатра, інфекціоніста
та ін.).
На основі особистісно орієнтованого виховання учнів, закономірностей структурування інноваційного педагогічного інструментарію ми змогли
максимально підняти рівень ефективності впливу
здоров’ярозвиваючих освітньо-виховних ігор із
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формування мотивації до фізичного виховання та
здорового способу життя учнів:
– операційно-комплексні ігри у структурі
здоров’ярозвиваючих технологій спрямовувалися
на формування у підлітків практичних соціальних,
гігієнічних, психомоторних, інтерактивних навичок здоров’ятворчості, які є актуальними в реальних умовах життя у сфері освіти, самовиховання,
самоосвіти, соціального, духовного саморозвитку,
фізичного виховання, соціальної самореалізації;
– рольові ігри використовувалися з метою
формування в учнів соціально-ціннісного саногенного мислення; здоров’ятворчого світогляду;
стратегій здорового способу життя; культури
здоров’я в її праксіологічному аспекті; здатності до
здоров’ярозвиваючої рефлексії, самоактуалізації;
мотивації успішності та здоров’ятворчої самореалізації;
– здоров’ятворчий театр використовувався з
метою формування здатності до здоров’ятворчої
ситуативно-варіативної діяльності в умовах
освітньо-оздоровчого середовища школи, сім’ї,
дозвілля, канікулярного часу як форма реалізації
соціальних, емоційно збагачених виховних впливів на школярів у процесі системного розвитку їх
ціннісного ставлення до особистісного здоров’я.
Навчальна робота є основною, але її потрібно
спрямовувати на інтерактивну, а саме роботу в
групах, де кожному учневі буде надана можливість скласти особистий іспит на знання та вміння
під час виконання вправ, складання тестів тощо.
Позитивний настрій і змагальний характер сприятимуть зростанню бажання самого учня виконати
завдання, подоланню комплексів і корегуванню
техніки вправ [5].
Не слід також забувати про індивідуальну
роботу з учнями (допомогу в складанні планів із
фізичного самовдосконалення, самостійні заняття
фізичними вправами, підготовку до змагання
тощо). Доцільними будуть рекомендації щодо
організації рухового режиму дня школярів класним
керівникам для організації позакласної роботи та
батькам для організації дозвілля. Практичні рекомендації батькам були адаптовані до рівня можливих умов їх виконання у житті сім’ї, під час відпочинку. Не тільки віртуальні заняття з вивчення
основ туристичної подорожі на незначні відстані,
але і реальні мандрівки дітей із батьками, залучення батьківської спільноти сприяють формуванню колективу класу, гуртка, відповідальності та
взаємодопомоги дорослих і дітей, підвищує рівень
рухової діяльності.
Висновки. Проведений теоретичний аналіз
означеної проблеми дає можливість констатувати той факт, що вмотивованість до занять із
фізичної культури, фізичного самовдосконалення,
інтенсивність зусиль у досягненні цілей навчання,
здатність до аналізу успіху та невдач учнів зале-
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жить від вчителя та його професійно-педагогічної
мотивації. Такий підхід до використання мотиваційного потенціалу інтерактивних форм організації
пізнавально-виховної діяльності, методи формування пізнавальних і соціальних мотивів самоактуалізації учнів, створення пізнавальних ситуацій
новизни, які практикувалися під час дослідження,
сприяють розвитку потенційних фізичних можливостей і формуванню позитивної мотивації до
фізичної активності та здорового способу життя.
Теоретичне обґрунтування здоров’ятворчої
мотивації підтвердило те, що соціально-педагогічні умови системного підходу, інноваційні освітньо-виховні технології та їх практична реалізація
забезпечують успішне виховання здоров’ятворчої
особистості.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо
у моніторингу стану фізичної підготовленості юнаків – учнів випускних класів і розробці практичних
рекомендацій для фізичного вдосконалення.
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Представлено вправи і завдання та подано
стислі методичні коментарі щодо їхньої
реалізації під час вивчення теми «Медицина.
Медичні спеціальності. Медичний персонал» з
української мови як іноземної. Визначено зміст
та окреслено види робіт, що дозволяють
одночасно із засвоєнням лексико-граматичного матеріалу реалізовувати найнеобхідніші
комунікативні потреби у професійній сфері,
зокрема на прикладі діяльності лікаря-хірурга.
Для чужомовних студентів запропоновано
систему вправ і завдань, на основі яких
доцільно здійснювати формування фахового
усного й писемного спілкування майбутніх
лікарів. Підкреслено, що зміст завдань співвідноситься з етапами проведення практичного заняття. Виділено вправи і завдання
тренувального характеру, спрямовані на
повторення вивченого раніше й закріплення
нового матеріалу; окремо представлено
текст, у якому практично реалізуються системні семантико-граматичні зв’язки, притаманні українській мові, та розроблено вправи,
спрямовані на його детальне опрацювання; як
окрему комунікативну складову частину виділено діалоги й міні-діалоги; репрезентовано
інтерактивні завдання ігрового характеру
тощо. Підкреслено, що головними мовними
засобами цієї теми виступають лексико-граматичні вправи і завдання, тексти, діалоги,
насичені фаховою термінологією та стандартизованими мовленнєвими конструкціями медичної галузі. Розглянуто низку синонімічних терміносполучень, які збагачують
і ускладнюють сприйняття й розуміння
професійного мовлення іноземними студентами. Зазначено, що навчальний матеріал,
призначений для формування та розвитку
різних видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання та письма – сприятиме формуванню навичок професійно
орієнтованого спілкування майбутніх лікарів
і допоможе вдосконалити методичне забезпечення навчальної дисципліни.
Ключові слова: українська мова як іноземна,
система вправ і завдань, професійно орієнтоване спілкування, медицина, медичні спеціальності, лексико-граматичний матеріал.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Професійна орієнтація майбутніх лікарів здійснюється не лише у процесі засвоєння спеціальних, а
й під час вивчення лінгвістичних дисциплін. Мета
навчання української мови як іноземної – досягнення іншомовної комунікативної компетентності,
спрямованої на використання мови у повсякденному побутовому спілкуванні та професійній
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We are presenting the exercises and tasks, with
short methodical comments on their realization,
during the study of the topic “Medicine. Medical
specialties. Medical staff” as a part of Ukrainian
as a foreign language. The content is defined
and the tasks allow for simultaneous acquisition
of lexical and grammatical material. This
leads to the realization of the most necessary
communicative needs in the professional
sphere, in particular using the example of
surgeon’s work. The system of exercises and
tasks, that require the formation of professional
oral and written communication for future
doctors, is proposed for foreign-language
students; the correlation of tasks content with
the stages of practical classes is highlighted.
The training exercises and tasks that focus
on the repetition of previously studied material
and building on new material, are identified;
a separate text is presented that realizes all
systemic semantic and grammatical relations
inherent in the Ukrainian language and we
developed exercises aimed at its detailed
elaboration; we identified dialogues and
mini-dialogs as separate communicative
components; interactive gaming tasks are
represented, etc. We emphasize that lexicogrammatical exercises and tasks, texts, and
dialogues are saturated with professional
terminology and standardized speech constructs
of the healthcare industry, as these are the
main linguistic components of the given theme.
We considered a series of synonymous term
combinations that enrich and, at the same time,
complicate the perception and understanding of
professional broadcasting by foreign student.
It is said that the teaching material is intended
to form and develop different types of speech
activities (listening, speaking, reading and
writing) and will help to shape professionallyoriented communication skills for future doctors
and improve methodological supply of the
academic discipline.
Key words: Ukrainian as a foreign language,
system of exercises and tasks, professionallyoriented communication, medicine, medical
specialties, lexico-grammatical material.

діяльності під час клінічної практики, комунікації з
пацієнтами й колегами тощо. Отже, формування
вмінь і навичок професійно орієнтованого спілкування залишається актуальним завданням викладача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Методична база для навчання української мови
як іноземної – це, насамперед, типова програма
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навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів вищих навчальних
закладів МОЗ України [4], підручники, посібники
та інші науково-методичні здобутки, де кваліфікуються поняття професійно орієнтованого спілкування та фахової компетенції, зокрема роботи
О.Ю. Корж [1], Т.В. Сергієнко [2], У.В. Соловій [3],
Г.П. Хирівської [5], Л.Б. Шутак, І.О. Собко [6]. Водночас відзначимо й розбіжності як щодо концептуального підходу до навчання дисципліни загалом,
так і щодо методики вивчення того чи іншого мовного матеріалу зокрема.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Важливу роль у процесі
викладання української мови як іноземної відіграють навчально-методичні матеріали, зокрема усні
й письмові вправи і практичні завдання, які формують навички професійного спілкування майбутніх
лікарів. З огляду на сказане вважаємо за доцільне
поділитися набутим методичним досвідом, адже
відображені у статті матеріали допоможуть викладачам медичних вищих закладів освіти під час
навчання української мови чужоземних студентів
і сприятимуть удосконаленню методичного забезпечення навчальної дисципліни.
Мета статті – представити розроблену й апробовану автором систему вправ і завдань для формування професійно орієнтованого спілкування
майбутніх лікарів у процесі вивчення теми «Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал» з української мови як іноземної.
Виклад основного матеріалу. Тема «Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал» покликана надати майбутнім лікарям відомості про їхню професійну діяльність, зокрема на
прикладі фаху хірурга. Головні мовні засоби цієї
теми – лексико-граматичні вправи та завдання,
тексти, діалоги, насичені фаховою термінологією
та стандартизованими мовленнєвими конструкціями медичної галузі.
Ми проводимо практичне заняття таким чином.
Спочатку студенти, використовуючи словник
до теми, засвоюють нескладні визначення: Медицина – наукова та практична діяльність, що
вивчає нормальні й патологічні процеси в організмі людини, захворювання, патологічні стани
та методи їхнього лікування і профілактики.
Медичний персонал – це лікарі, медсестри, санітари. Особлива група медичних кадрів – провізори і фармацевти.
Після цього здійснюється повторення вивченого раніше: Прочитайте, назвіть слова, які
позначають медичні професії.
Хвороба, лікарня, тихо, невролог, рука, терапевт, парамедик, ручка, сімейний лікар, кардіолог, читати, хірург, ресторан, травматолог,
котлета, гінеколог, їсти, офтальмолог, психіатр, вересень, імунолог, аудиторія, олівець,

лікар-рентгенолог, кімната, лікар-косметолог,
місто, дерматолог, тролейбус, писати, пульмонолог, книга, стоматолог, ходити, логопед,
купувати, дитина, педіатр, зошит, масаж, реабілітолог, ін’єкція, погода, медсестра, вухо, око,
отоларинголог, спина, анестезіолог, гастроентеролог.
Цю вправу можна ускладнити: а) згрупуйте
слова за темами; б) складіть і озвучте міні-діалоги, використовуючи прості конструкції типу
Хто твій тато / мама / брат? – Мій тато / моя
мама / мій брат – психіатр; Ким ти хочеш працювати? – Я хочу працювати отоларингологом
тощо.
Наступна вправа готує студентів до сприйняття
нового матеріалу, водночас тут повторюються
уже відомі медичні терміни, що співвідносяться
з назвами професій. Ми вводимо слова, які студенти раніше не вивчали, але можуть розпізнати
через їхній інтернаціональний характер. Мета
вправи полягає в тому, щоб студенти назвали спеціалізацію лікаря, орієнтуючись на термінологічні
лексеми, що входять до їхнього пасивного словника. Отже, завдання формулюємо таким чином:
Поєднайте слова з назвами медичних професій, поданими у довідці.
1. Аптека, ліки, ацетилсаліцилова кислота – .
2. Скальпель, операція, стерильність – . 3. Зуби,
пломба, ортодонтія – . 4. Око, окуляри, оптика –
. 5. Гіпертонія, кровоносна система, аритмія – .
6. Отит, ларингіт, вухо – . 7. Шлунок, гастрит,
дієтотерапія – . 8. Психотерапія, депресія, психодрама – . 9. Анестезія, передопераційний наркоз, місцеве знеболення – . 10. Аналіз, еритроцити, лейкоцити – . 11. Масаж, фізіопроцедури,
реабілітація – . 12. Легені, бронхи, пневмонія – .
13. Ін’єкція, маніпуляційна, призначення лікаря – .
14. Профілактика травм, рана, струс мозку – .
Довідка:
пульмонолог,
лікар-лаборант,
анестезіолог, гастроентеролог, фармацевт,
офтальмолог, стоматолог, отоларинголог,
психіатр, хірург, кардіолог, реабілітолог, медсестра, травматолог.
Замість розглянутої вправи (залежно від рівня
підготовленості групи іноземних студентів) можна
подати іншу, наприклад, із таким завданням: Знайдіть зайве слово або словосполучення:
1. Хірург, терапевт, отоларинголог, гінеколог, продавець. 2. Еколог, викладач, перукар,
архітектор, стоматолог. 3. Медицина, лінгвістика, математика, поліклініка, стоматологія.
4. Стоматолог-хірург, стоматолог-терапевт,
студент-іноземець. 5. Спина, книга, шия, плече,
голова. 6. Шлунок, печінка, око, нирка, серце.
7. Рука, палець, вухо, нога, зап’ясток. 8. Діабет,
астма, малярія, ін’єкція, пневмонія. 9. Аналізи,
фонендоскоп, шприц, тонометр, термометр.
10. Зубний біль, аналіз крові, новий тонометр,
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гаряча кава. 11. Лікар – пацієнт, викладач – студент, лікарня – будинок. 12. Пластичний хірург,
лазерний хірург, дитячий хірург, високий хірург.
13. Хворіти, читати, лікувати, оперувати, кашляти. 14. Хворий – здоровий, веселий – сумний,
теплий – гарячий.
Активізувавши відомий матеріал, студенти
опрацьовують нові терміни, вивчаючи їх за допомогою словника до заняття. Прочитайте. Запишіть
терміни-словосполучення: медична допомога,
оперативне лікування, хірургічне втручання,
медичний процес, абдомінальний хірург, черевна
порожнина, торакальний хірург, грудна клітка,
хірургічне лікування, судинний хірург, кровоносні
судини, лімфатичні судини, пластичний хірург,
лазерний хірург, дитячий хірург, опіковий хірург,
щелепно-лицьовий хірург.
Виконані вправи полегшать сприйняття основного тексту «Професія хірурга», який слухають,
а потім читають студенти. Загалом текст вважаємо чи не найважливішою ланкою з-посеред усіх
завдань, що опрацьовуються на занятті, оскільки
в ньому практично реалізуються всі системні лексико-граматичні зв’язки, притаманні українській
мові.
Хірург надає медичну допомогу пацієнтам,
що потребують оперативного лікування. Під
час операції відбувається хірургічне втручання
в тканини й органи людини. В операції беруть
участь хірург (хірурги), медсестра й анестезіолог.
Є різні спеціалізації лікаря-хірурга.
Абдомінальний хірург займається лікуванням
патології черевної порожнини, наприклад, апендициту, холециститу, панкреатиту. Торакальний хірург спеціалізується на оперативному
лікуванні хвороб легенів і травм грудної клітки.
Хірургічне лікування кровоносних і лімфатичних
судин – компетенція судинного хірурга (флеболога). Хірург-трансплантолог може здійснювати пересадку печінки, нирок, серця. Пластичні
хірурги допомагають людям із деформаціями чи
дефектами органів або пацієнтам, що постраждали в аварії або катастрофі. Лазерний хірург
проводить операції в офтальмології, дерматології, стоматології, нейрохірургії. Лікування хвороб і порушень у роботі окремих органів здійснюють хірург-ендокринолог, хірург-гінеколог,
хірург-офтальмолог, щелепно-лицьовий хірург,
кардіохірург, нейрохірург.
Існують ще й такі спеціалізації, як дитячий
хірург, опіковий хірург, хірург-онколог, хірургтравматолог та ін.
Хірург – відповідальна й почесна професія.
Після читання тексту аналізуємо його: студенти
формулюють запитання й відповіді; працюючи з
малюнками, називають різні спеціалізації хірурга;
виписують синонімічні словосполучення тощо.
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Вважаємо за потрібне звернути увагу студентів саме на останнє завдання, адже синонімічні
терміносполуки не лише збагачують професійне
мовлення, але й ускладнюють його сприйняття й
розуміння, тому ідентифікація подібних словосполучень є важливою частиною засвоєння нового
матеріалу:
Хірургічна операція = хірургічне втручання,
оперативне лікування, хірургічне лікування.
Лікування = медична допомога, надання медичної допомоги.
Лікувати = займатися лікуванням, надавати
медичну допомогу.
Оперувати = робити операцію, проводити
операцію, здійснювати хірургічне втручання,
здійснювати оперативне лікування, займатися
оперативним лікуванням.
Мета наступного завдання – поєднати словосполучення з тексту.
оперативне лікування
дитячих хвороб
Торакальний хірург
хірургічне лікування зубів
Судинний хірург
пересадка органів
операції органів грудної
Хірург-травматолог
клітки
оперативне лікування
Хірург-трансплантолог деформацій чи дефектів
органів
хірургічне лікування
Пластичний хірург
органів зору
Дитячий хірург
хірургічне лікування травм
операції органів черевної
Нейрохірург
порожнини
оперативне лікування
Кардіохірург
кровоносних і
лімфатичних судин
операції органів ротової
Хірург-гінеколог
порожнини
оперативне лікування
Хірург-стоматолог
серця
хірургічне лікування
Щелепно-лицьовий хірург
нервової системи
хірургічне лікування за
Хірург-офтальмолог
допомогою лазера
Лазерний хірург
гінекологічні операції
Абдомінальний хірург

Пов’язавши частини речень, студенти можуть
складати міні-діалоги, наприклад, такого типу:
–– Ким ти хочеш бути?
–– Я хочу бути абдомінальним хірургом.
–– А що робить абдомінальний хірург?
–– Він оперує органи черевної порожнини /
робить операції органів черевної порожнини.
Замість цього завдання можна виконати інше,
що визначає ступінь розуміння вивченого: Доповніть речення. Правильно вживайте слова і
словосполучення з дужок.
1. Абдомінальний хірург оперує органи (ротової порожнини; черевної порожнини). 2. Торакальний хірург оперує органи (черевної порожнини;
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грудної клітки). 3. Судинний хірург здійснює оперативне лікування (кровоносних судин; зубів). 4.
Лазер використовують в (офтальмології; в аудиторії). 5. Хірург-трансплантолог займається
(пересадкою органів; лікуванням вуха, горла,
носа). 6. Пластичний хірург допомагає людям (із
проблемами кровоносних судин; із деформацією
органів). 7. Лазерний хірург проводить операції
за допомогою (скальпеля; лазера). 8. Дитячий
хірург оперує (жінок, дітей). 9. Хірург-травматолог надає хірургічну допомогу (пацієнтам із пульпітом; пацієнтам із травмами). 10. Нейрохірург
оперує пацієнтів із захворюваннями (ротової
порожнини; нервової системи). 11. Кардіохірург
робить операції (на печінці; на серці). 12. Хірурггінеколог робить (гінекологічні операції; дерматологічні операції). 13. Хірург-стоматолог здійснює оперативне лікування (зубів; очей).
Ці речення також можна трансформувати
в діалог.
Передбачено також вправу ігрового характеру:
Прочитайте і запишіть зашифровані слова, які
називають професії в хірургії.
урргхі – ? (хірург); оалногестезі – ? (анестезіолог); рнотанлсалпогт – ? (трансплантолог);
корагірхіруд – ? (кардіохірург); ругінрохйре – ?
(нейрохірург); мільйбнадонаиріргху – ? (абдомінальний хірург); окийальтранрухгір – ? (торакальний хірург); нисдинйугірхур – ? (судинний хірург);
тидийчягурірх – ? (дитячий хірург); ругрхі-нсогнтаопрлатл – ? (хірург-трансплантолог); угрхіротмартавогл – ? (хірург-травматолог); ірхугролгкогіне – ? (хірург-гінеколог); гірухр-локогон – ?
(хірург-онколог); гхурір-ногдокоенрил – ? (хірургендокринолог).
З метою перевірки / самоперевірки й узагальнення знань наприкінці заняття і теми загалом
можна запропонувати такі вправи – письмову й
усну.
Напишіть правильно.
Ан…стезіолог,
х…рург,
дермат…лог,
о…тальмолог,
гін…колог,
кард…охіру…г,
тра…матолог, транспл…нтолог, паці…нт,
т…ракальний,
а…домінальний;
фл…болог,
допомо…а, лікарн…, оп….рація, спеціал…ність.
Хто це?
1. Спеціаліст із захворювань шкіри. 2. Фахівець із лікувального харчування, що розробляє
правильні дієти для хворих. 3. Вивчає механізми
виникнення, розвитку і клінічні прояви інфекційних хвороб, розробляє методи їхнього лікування
та профілактики. 4. Виявляє та лікує кардіологічні хвороби. 5. Виявляє, діагностує та лікує
дитячі хвороби. 6. Професіонал, що володіє техніками класичного, спортивного та лікувального

масажу. 7. Займається лікуванням захворювань
органів зору. 8. Фахівець із лікування захворювань
нервової системи, які потребують хірургічного
втручання. 9. Фахівець, який досконально знається на лікарських препаратах, їх застосуванні,
складі та дозуваннях. 10. Лікує неврози, депресії,
тривожні стани, панічні атаки. 11. Спеціаліст
у галузі вірусології. 12. Займається лікуванням
зубів та органів ротової порожнини. 13. Спеціаліст із виправлення дефектів мовлення у дорослих і дітей. 14. Фахівець із захворювань вуха,
горла, носа.
Довідка: нейрохірург, дерматолог, масажист,
педіатр, отоларинголог, дієтолог, фармацевт,
інфекціоніст, логопед, стоматолог, психотерапевт, кардіолог, офтальмолог, вірусолог.
Останню вправу можна провести у вигляді
вікторини або в інший ігровий спосіб.
Висновки. Наведені матеріали, творчо опрацьовані й доповнені викладачем і засвоєні іноземними студентами, сприятимуть формуванню
навичок професійно орієнтованого спілкування і
його реалізації під час практичної діяльності майбутніх лікарів.
Перспективу подальших пошуків у напрямі
дослідження вбачаємо у розробці навчальнометодичних матеріалів до тем, пов’язаних із майбутнім фахом.
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Всебічний розвиток дітей, їх високий
моральний і культурний рівень, різнобічні
вольові якості, гармонійний розвиток фізичних якостей, відмінна працездатність серцево-судинної, дихальної та інших систем
організму, вміння керувати рухами і добре
координувати їх, фізична досконалість загалом – основа спортивної спеціалізації.
В основі всебічної підготовки лежить взаємозумовленість всіх якостей людини: розвиток однієї з них позитивно впливає на
розвиток інших і, навпаки, відставання у розвитку однієї або декількох якостей затримує
розвиток інших.
Принцип всебічності набуває у заняттях із
юними спортсменами особливого значення.
У зв’язку з тим, що у віці 7–10 років організм перебуває на стадії формування, вплив
фізичних вправ може проявлятися особливо
помітно. Тому для правильного планування та
здійснення навчально-тренувального процесу
важливо враховувати вікові особливості формування організму дітей. Найважливішу роль у
процесі всебічної підготовки спортсменів відіграє фізична підготовка, виховання фізичних
якостей, необхідних у спортивній діяльності.
Вік від 7 до 10 років характеризується також
високими темпами розвитку спритності
рухів. Цьому допомагають висока пластичність центральної нервової системи, інтенсивний розвиток рухового аналізатора, що
виражаються, зокрема, у вдосконаленні просторово-часових характеристик руху.
Використання на шкільному уроці ігор, які
вимагають раптової зміни дії в мінливих
ігрових ситуаціях, виконання складніших
завдань, що передбачають координовані
рухи, а також вправ із різними предметами
вдосконалюють спритність дітей.
У підлітковому віці зміст засобів виховання
фізичних якостей суттєво змінюється.
Збільшується кількість вправ, які забезпечують появу специфічних для певного виду
спорту якостей. І все ж основні методичні
напрями у вихованні фізичних якостей зберігаються у всіх вікових групах.
Вибір теми зумовлений такими моментами:
– підвищеним інтересом до акробатики як
до виду спорту;
– проблемою вдосконалення фізичного розвитку і фізичної підготовленості у дітей,
котрі займаються аеробікою;
– проблемою вікового розвитку і вдосконалення фізичних якостей у юних спортсменів.
У роботі вперше зроблена спроба проаналізувати вікові особливості фізичного розвитку
та фізичної підготовленості дітей 7–10 років,
які займаються спортивною акробатикою й
аеробікою, на початковому етапі підготовки.
Ключові слова: молодші школярі, аеробіка,
спортивна акробатика, фізичний розвиток,
дитячий спорт.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Всебічний розвиток дітей, їх високий моральний і
культурний рівень, різнобічні вольові якості, гармонійний розвиток фізичних якостей, відмінна
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Comprehensive development of children,
their high moral and cultural level, versatile
volitional qualities, harmonious development of
physical qualities, excellent performance of the
cardiovascular, respiratory and other systems of
the body, the ability to master the movements and
to coordinate them well, physical perfection as a
whole – the basis of sports specialization.
The basis of comprehensive training is the
interdependence of all human qualities: the
development of one of them positively affects
the development of others, and, conversely, the
backlog in the development of one or several
qualities delay the development of others.
The principle of comprehensiveness becomes a
special value in classes with young athletes. Due
to the fact that at the age of 7–10 years the body
is in the formation stage, the effect of physical
exercises, both positively and negatively, can be
particularly noticeable. Therefore, for the proper
planning and implementation of the training
process, it is so important to take into account
the age-old peculiarities of the formation of the
children’s organism. The most important role in
the process of comprehensive training of athletes
is physical training, education of physical qualities
necessary for sports activities.
Age from 7 to 10 years is also characterized by high
rates of development of agility movements. This is
assisted by the high ductility of the central nervous
system, the intensive development of the motor
analyzer, which is expressed, in particular, in improving
the spatial-temporal characteristics of motion.
Using in a school lesson games that require
a sudden change in action in changing game
situations, the implementation of more complex
tasks that require coordinated movements, as
well as exercises with different subjects improve
the agility of children.
In adolescence, the content of the means of
education of physical qualities is significantly
changing. Exercises that provide the appearance
of specific qualities for a particular sport are
increasing. And yet, the main methodological
directions in the education of physical qualities are
kept in all age groups.
The choice of this topic is due to some moments:
– increased interest in acrobatics as a sport;
– an existing problem of improving physical
development and physical fitness in children
engaged in aerobics;
– an existing problem of age development and
improvement of physical qualities in young
athletes.
The first attempt was made to analyze the age-old
peculiarities of physical development and physical
preparedness of children aged 7–10 years
engaged in sports acrobatics and aerobics at the
initial stage of training.
Key words: junior schoolchildren, aerobics,
sports acrobatics, physical development,
children’s sports.

працездатність серцево-судинної, дихальної та
інших систем організму, вміння керувати рухами і
добре координувати їх, фізична досконалість загалом – основа спортивної спеціалізації.



ТЕОРІЯ
 ЗАГАЛЬНА
ТА МЕТОДИКА
ПЕДАГОГІКА
НАВЧАННЯ
ТА ІСТОРІЯ
(З ГАЛУЗЕЙ
ПЕДАГОГІКИ
ЗНАНЬ)

В основі всебічної підготовки лежить взаємозумовленість всіх якостей людини: розвиток однієї
з них позитивно впливає на розвиток інших і,
навпаки, відставання у розвитку однієї або декількох якостей затримує розвиток інших.
Принцип всебічності набуває у заняттях із
юними спортсменами особливого значення.
У зв’язку з тим, що у віці 7–10 років організм
перебуває на стадії формування, вплив фізичних вправ може проявлятися особливо помітно.
Тому для правильного планування та здійснення
навчально-тренувального процесу важливо враховувати вікові особливості формування організму
дітей. Найважливішу роль у процесі всебічної підготовки спортсменів грає фізична підготовка, виховання фізичних якостей, необхідних у спортивній
діяльності.
Вибір теми зумовлений такими моментами:
– підвищеним інтересом до акробатики як до
виду спорту;
– проблемою вдосконалення фізичного розвитку і фізичної підготовленості у дітей, котрі займаються аеробікою;
– проблемою вікового розвитку і вдосконалення
фізичних якостей у юних спортсменів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Фізичний розвиток як процес зміни природних
морфофункціональних властивостей організму
в онтогенезі відбувається за його природними
закономірностями, які ніхто не вільний скасувати (закономірності вікової послідовності до
нерівномірності розвитку, взаємодії генетичних і
середовищних факторів розвитку та ін.). Через
ці закономірності протягом життя послідовно змінюються різні періоди вікового розвитку (від внутрішньоутробного до старечого), за час яких функції організму зазнають суттєвих змін (зокрема до
зрілого віку довжина й об’єм тіла збільшуються
у кілька разів, а маса тіла, величини проявленої
м’язами сили, хвилинного об’єму крові та ряд
інших параметрів, що характеризують морфофункціональні можливості, – багато разів, деякі
навіть у 20–30 разів і більше). Розгортаючись за
природними законами, процес фізичного розвитку
людини одночасно багато в чому зумовлений конкретними суспільними умовами життя, діяльністю
й особливо фізичним вихованням [1; 6–9].
Залежно від усієї сукупності факторів і умов
фізичного розвитку воно може мати різний характер – бути всебічним і гармонійним або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи і вміло використовуючи об’єктивні закономірності цього процесу,
можна так впливати на його динаміку, щоб надати
йому риси, бажані для особистості та суспільства,
забезпечити спрямований розвиток життєво важливих фізичних якостей, що лежать в основі рухових здібностей, збільшення функціональних можливостей організму, підвищення загального рівня

працездатності, необхідної для творчої праці та
інших суспільно-корисних форм діяльності; можна
також істотно відсунути терміни вікової інволюції
(регресивних змін) фізичних кондицій організму,
яка природно настає у міру старіння. Можливість
впливати на процес фізичного розвитку, оптимізувати його реалізується за певних умов у фізичному вихованні.
Вивчення вікових особливостей становлення
рухової функції, розвитку фізичних якостей –
швидкості, м’язової сили, витривалості, спритності
та гнучкості – має велике значення. Під руховою
функцією ми розуміємо сукупність фізичних якостей, рухових навичок і вмінь дітей, підлітків і дорослих. Рухова функція належить до числа складних
фізіологічних явищ, які забезпечують протидію
умовам зовнішнього середовища. Фізичними (або
руховими) якостями прийнято називати окремі
якісні сторони рухових можливостей людини.
Фізіологічними передумовами виховання фізичної якості швидкості в молодшому шкільному віці є
поступове підвищення функціональної рухливості
та збудливості нервово-м’язового апарату, а також
інтенсивний розвиток здібностей до виконання
швидких рухів окремими частинами тіла (кистю,
рукою).
Однак у дітей молодшого шкільного віку здатність до швидкого переміщення у просторі розвинена слабо. Середня швидкість бігу помітно підвищується тільки до 10 років. До цього віку у дівчаток
відзначається найбільший приріст результатів
у стрибках у довжину з місця (20%). У хлопчиків
величина цього приросту у віці від 8 до 11 років
становить 8–9%.
Виховання швидкості здійснюється за допомогою швидкісно-силових вправ, пробіжкою коротких (50–60 м) відрізків дистанції з максимальною
швидкістю, після попереднього освоєння техніки
спринтерського бігу.
Школярі 7–11 років володіють низькими показниками м’язової сили. Силові, особливо статичні
вправи викликають у них швидкий розвиток охоронного гальмування. Таким чином, вікові особливості дітей обмежують застосування силових вправ
на тренуваннях. Діти цього віку більш схильні до
короткочасних швидкісно-силових вправ. Широко
застосовуються у віці 7–11 років стрибкові, акробатичні, динамічні вправи на гімнастичних снарядах.
Слід поступово привчати юних спортсменів
і до збереження статичних поз із обов’язковим
контролем за диханням. Застосування статичних
вправ зумовлюється необхідністю підтримки правильного положення тіла під час виконання вправ.
Особливе значення статичні вправи мають для
вироблення і збереження правильної постави.
Діти молодшого шкільного віку відрізняються
незначною витривалістю. Проте вже до 10-річного
віку в них підвищується здатність до неодноразового
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виконання швидкісної роботи (повторного бігу на
короткі дистанції), а також малоінтенсивної роботи
(повільного бігу) протягом тривалого часу. Повільний біг може з успіхом використовуватися як основний засіб виховання загальної витривалості вже
в молодшому шкільному віці. У молодших школярів є всі передумови до того, щоб набути такі
якості, як гнучкість і спритність. Морфологічні особливості опорно-рухового апарату – висока еластичність зв’язок і м’язів, велика рухливість хребетного стовпа – сприяє підвищенню ефективності
спеціальних вправ для розвитку цих якостей.
Найбільш високі природні темпи розвитку гнучкості спостерігаються у віці від 7 до 10 років. Однак
підвищення гнучкості у цьому віці не повинне перетворюватися на самоціль. Тренер, педагог завжди
повинен пам’ятати, що у дітей надмірна рухливість
у суглобах може призвести до відхилень у формуванні деяких рухових навичок.
Удосконалення гнучкості у підлітковому та
молодшому юнацькому віці відбувається під
час занять спеціальними вправами (парними, з
повною амплітудою, на розтягування), властивими певному виду спорту.
Вік від 7 до 10 років характеризується також
високими темпами розвитку спритності рухів.
Цьому сприяють висока пластичність центральної
нервової системи, інтенсивний розвиток рухового
аналізатора, а це виражається, зокрема, у вдосконаленні просторово-часових характеристик руху.
Використання на шкільному уроці ігор, що
вимагають раптової зміни дії в мінливих ігрових
ситуаціях, виконання складніших завдань, які
передбачають координовані рухи, а також вправ
із різними предметами вдосконалюють спритність
дітей.
У підлітковому віці зміст засобів виховання
фізичних якостей суттєво змінюється. Збільшується кількість вправ, що забезпечують появу специфічних для певного виду спорту якостей. І все ж
основні методичні напрями у вихованні фізичних
якостей зберігаються у всіх вікових групах.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Творці вчення про фізичний
розвиток людини трактують фізичний розвиток як
комплекс морфофункціональних властивостей
організму, що визначають запас його фізичних
сил. Стосовно дітей фізичний розвиток визначається як процес формування структурно-функціональних властивостей організму, який росте.
Таким чином, є два основні трактування терміна
«фізичний розвиток»: 1) як комплексу показників,
що свідчать про рівень «фортеці» здоров’я індивіда, «запас його фізичних сил»; 2) як комплексу
ознак, які відображають рівень (і процес) вікового
розвитку. Обидві оцінки ґрунтуються на порівнянні
індивідуальних морфофункціональних показників
і середньостатистичних вікових нормативів.
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Якщо оцінювати фізичний розвиток дітей і підлітків за стандартами попередніх років, можна
переконатися, що частка дітей з оцінкою фізичного розвитку «надмірне» поступово зростає за
рахунок зменшення «норми», водночас за сучасними стандартами вони потрапляють у межі цієї
«норми». І це не стільки результат акселерації
росту і розвитку, скільки наслідок підвищення
жирового компонента в масі тіла. Саме у цієї
частки підростаючого покоління значно частіше,
ніж у їхніх однолітків, відзначаються різні відхилення у стані здоров’я [2–6].
Для досягнення поставленої мети нами були
досліджені антропометричні показники та показники функціонального стану трьох груп дітей
8–9 років, котрі навчаються у ЗОШ № 1, 10 та 65 м.
Одеси. До першої групи увійшли 9 дівчаток, які
займаються акробатикою, до другої – 12 дівчаток,
що займаються аеробікою, а третю групу (контрольну) склали 7 дівчаток, котрі не займаються
спортом.
Мета статті – встановити особливості фізичного розвитку та функціонального стану дівчат,
які займаються спортивною акробатикою й аеробікою.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети нами вимірювалися такі
антропометричні параметри: маса тіла, довжина
тіла стоячи, довжина тіла сидячи, діаметр плечей,
фронтальний і сагітальний діаметри таза, обхват
шиї, обхват черева, ОГК у стані спокою, на вдиху
та на видиху, рухливість грудної клітини, обхват
плеча (розслаблене), обхват плеча (напружене),
обхват передпліччя, обхват стегна, обхват гомілки,
динамометрія правої долоні, динамометрія лівої
долоні, ЖЕЛ, вміст жиру, вагово-зростовий індекс,
ЕКС правої та лівої долонь. Також проведено
тести із затримкою дихання Штанге і Генчі.
Були обстежені 9 дівчаток 8–9 років, котрі
займаються акробатикою і склали експериментальну групу (ЕГ), 7 дівчаток того ж віку, що
займаються фізичним вихованням за загальнодержавною програмою і склали першу контрольну групу (КГ1), та 12 дівчат того ж віку, які
займаються аеробікою та склали другу контрольну групу (КГ2). Проведені дослідження дозволили встановити, що маса тіла (МТ) у дівчат
ЕГ вірогідно менша (27,0±1,0 кг) за МТ дівчат
КГ2 (30,3±1,5 кг) та майже не відрізняється від
МТ дівчат КГ1 (27,1±1,4 кг). Водночас довжина
тіла стоячи в ЕГ (131,8±1,0 см) вірогідно менша,
ніж у дівчат КГ2 (134,0±2,2 см), але не відрізняється від КГ1 (132,1±1,6 см). Вірогідні відмінності відзначалися в показниках розмірів таза,
а саме фронтальний розмір таза в ЕГ був більшим (20,2±0,3 см) за такий у КГ2 (19,6±0,5 см),
однак меншим, ніж у КГ1 (21,4±0,6 см), тоді як
сагітальний розмір таза акробаток був наймен-
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Результати антропометричного дослідження

Таблиця 1

Маса тіла, кг
Довжина тіла стоячи, см

ЕГ
27,00±0,96
131,8±1,0

КГ1
30,25±1,47
134,0±2,2

КГ2
27,14±1,38
132,1±1,6

Довжина тіла сидячи, см

68,3±0,1

71,3±1,5

69,3±0,5

Діаметр плечей, см
Фронтальний діаметр таза, см
Сагітальний діаметр таза, см
Обхват шиї, см
Обхват черева, см
ОГК (спокій), см
ОГК (вдих), см
ОГК (видих), см
Екскурсія, см
Обхват плеча (розсл.), см
Обхват плеча (напр.), см
Обхват передпліччя, см
Обхват стегна, см
Обхват гомілки, см
Динамометрія правої долоні, кг
Динамометрія лівої долоні, кг
ЖЕЛ, л
Вміст жиру, %
Вагово-зростовий індекс
Проба Штанге, с
Проба Генчи, с
ЕКС правої долоні
ЕКС лівої долоні

28,6±0,7
20,22±0,32
14,4±0,34
26,27±0,33
57,1±1,29
62,66±1,15
67,9±1,15
59,3±1,1
8,61±0,53
18,5±0,44
19,7±0,38
18,1±0,33
38,8±1,0
25,5±0,5
10,7±0,8
9,6±0,81
1,57±0,12
30,3±1,9
15,6±0,5
35,4±4,2
26,3±3,3
50,0±4,8
51,5±3,7

28,9±0,6
19,59±0,46
15,4±0,34
31,83±0,59
56,5±1,11
64,25±1,14
69,5±1,01
61,8±1,3
7,83±0,56
19,9±0,41
20,9±0,39
19,2±0,32
39,9±1,4
28,8±1,2
11,5±0,9
9,3±0,87
1,58±0,09
30,2±1,5
16,7±0,4
37,3±3,4
28,3±3,1
45,7±6,1
46,2±5,5

28,4±0,5
21,42±0,64
15,3±0,18

шим (14,4±0,3 см) порівняно з дівчатами КГ2 та
КГ1 – 15,4±0,3 см і 15,3±0,2 см відповідно. Відзначалося, що обсяг грудної клітини у спокої в
акробаток менший (62,7±1,2 см), ніж у дівчат
КГ1 (64,6±1,6 см) та КГ2 (64,3±1,1 см). Однак екскурсія грудної клітини у дівчат ЕГ (8,6±0,5 см)
більша, ніж КГ2 (7,8±0,6 см). Значно відрізнялися
інші об’єми тіла. Порівнюючи об’єм шиї, ми встановили, що в ЕГ він менший (26,3±0,3 см) за показники дівчат КГ2 (31,8±0,6 см). Заняття акробатикою також відображаються на розмірах черева,
які в ЕГ склали 57,1±1,3 см, що вірогідно менше,
ніж у КГ1 (59,6±1,5 см) та невірогідно більше, ніж
у КГ2 (56,5±1,1 см). Розвиток м’язів плеча, що
непрямо характеризується його об’ємом, вірогідно найменший у КГ1 (18,5±0,44 см), у дівчат
ЕГ та КГ2 він не відрізняється – 19,7±0,5 см і
19,9±0,4 см відповідно. Достатньо інформативним виявилося те, що в цьому віці об’єм стегна в
ЕГ найменший – 38,8±1,0 см, в КГ2 – 39,9±1,4 см,
а в КГ1 – 41,4±1,1 см. Вірогідні відмінності відзначалися також у показниках об’єму гомілки:
в ЕГ – 25,5±0,5 см, в КГ2 – 28,8±1,2 см, в КГ1 –
28,4±0,8 см. Кистьова динамометрія у дівчат ЕГ
та КГ2 між собою не відрізнялася, однак була
вірогідно більшою, ніж у дівчат КГ1. Показники

59,6±1,52
64,57±1,63
70,0±1,46
63,4±1,6
6,57±0,48
19,7±0,52
18,6±0,29
41,4±1,1
28,4±0,8
9,7±0,8
7,7±0,91
1,83±0,13
12,4±1,4
23,2±3,2
21,7±2,5

ЖЄЛ виявилися найбільшими у дівчат КГ1, однак
не вірогідно. За відсотковим вмістом жиру дівчата
ЕГ та КГ2 не відрізнялися (близько 30%), а ось у
КГ1 вміст жиру перевищував 34%.
На більшу увагу заслуговують функціональні
показники, а саме показники гіпоксичної стійкості
за результатами виконання тестів Штанге та Генчі.
Адже показники груп спортсменок мають чітку
перевагу над КГ, найвищий результат показали
дівчатка, які мають аеробні тренування.
За допомогою кореляційного аналізу було
виявлено залежності між кожним із наведених
показників.
Аналізуючи кореляційні зв’язки між антропометричними показниками, можна сказати, що у
всіх трьох групах спостерігається тісна залежність між масою тіла та діаметром плечей, обхватом черева, ОГК у спокої, на вдиху та видиху й
обхватом стегна. Охват черева має зв’язок із діаметром таза, ОГК у спокої, на вдиху та видиху.
Відзначається тісний зв’язок між обхватами
плеча та передпліччя, обхватом стегна та діаметром плечей. Також корелюють між собою ОГК у
спокої та на вдиху і видиху, охват стегна. ОГК на
вдиху має залежність від діаметру плечей, обхватом стегна й ОГК на видиху. У свою чергу, охват
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грудної клітини на видиху корелює з обхватами
плеча та стегна.
Окремо зазначимо, що тільки у групі акробаток зустрічається кореляція між масою тіла та
довжиною тіла сидячи, ОЧ та діаметром плечей,
охватами гомілки та передпліччя і відносним вмістом жиру, між пробами Штанге і Генчі, а також між
вихідними ЧСС та АТс.
У дівчат КГ та у дівчат, які займаються аеробікою, помічено зв’язки між діаметром таза та ОГК
у спокої, на вдиху і видиху, обхватом передпліччя;
обхват плеча корелює з ОГК у спокої і охватом
стегна; обхват передпліччя пов’язаний з ОЧ, а динамометрія лівої долоні – з довжиною тіла сидячи.
Характерними для дівчаток, котрі займаються
аеробікою, є зв’язки між довжиною та масою
тіла, ОГК у спокої, на вдиху та видиху, обхватами
передпліччя та стегна, ЖЕЛ; між діаметром таза
та масою тіла й обхватом плеча; між обхватом
передпліччя й ОГК на вдиху та у спокої; між динамометрією лівої долоні й обхватом стегна та ЖЕЛ,
між обхватом гомілки та довжиною тіла сидячи.
У дівчаток КГ встановлено такі залежності:
– між обхватом гомілки та ОГК на вдиху й обхватом стегна;
– між довжиною тіла сидячи та динамометрією
обох долонь;
– між пробою Штанге та діаметром плеча;
– між діаметром таза та вихідною ЧСС;
– між вихідними АТс і АТд;
– вміст жиру залежить від обхватів черева та
стегна, ОГК на вдиху, видиху й у спокої.
Обхват передпліччя корелює з масою тіла, діаметром плечей, ОГК на видиху й обхватом стегна
лише у двох груп спортсменок.
У контрольній групі та групі акробаток простежуються зв’язки між обхватом гомілки та масою
тіла і діаметром плечей, між динамометрією правої та лівої долонь, між вмістом жиру й обхватом
передпліччя.
Також нами було організовано і проведено
дослідження функціонального стану контрольних
груп за допомогою тесту Мартіне – Кушелевського.
Далі на основі отриманих результатів проводилося визначення типу реакції на дозоване фізичне
навантаження за Лєтуновим і його оцінка за Клочковим.
Аналіз даних показав, що у групі дівчат, котрі
мають аеробну спрямованість занять, у 24,9%
випадків зустрічається гіпертензивний тип реакції (за Лєтуновим), який за Клочковим оцінюється
як добрий. У решти 75,1% тип реакції характеризується як гіпотензивний і має оцінки «відмінно»
(22%), «добре» (28,2%), «припустимо» (8,3%),
«незадовільно» (8,3%), «абсолютно неприпустимо» (8,3%).
У групі акробаток результати розподілилися
таким чином. Нормотензивний тип зустрічається у
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33,3%, із них 22,2% мають відмінну оцінку й 11,1% –
добру. Сходинковий тип реакції спостерігається в
22,2% випадків, який має оцінку «добре», 44,4%
спортсменок мають гіпотензивний тип, що оцінюється як відмінний (33,3%) і добрий (11,1%).
Висновки. Порівняльний аналіз показників
фізичного розвитку дівчаток дозволив встановити,
що в акробаток довжина та маса тіла не відрізняються від контрольної групи та вірогідно менші, ніж
у дівчат, які займаються аеробікою. Найменшими
в акробаток були обхват шиї, ОГК, рухливість
грудної клітини була кращою. Вірогідно кращими
в акробаток і дівчат, котрі займаються аеробікою,
виявилися показники кистьової динамометрії, а
також показники гіпоксичної та гіперкапнічної стійкості за результатами тестів Штанге та Генчі.
Дослідження кореляційних зв’язків між окремими показниками фізичного розвитку дозволило
встановити, що низка взаємозв’язків характерна
для популяції та відзначається у всіх групах. Окремої уваги заслуговують зв’язки, наявні в одних і
відсутні в інших групах, що свідчить про характерні
особливості фізичного розвитку у разі занять певним видом спорту. Відзначено, що характерними
для дівчат, котрі займаються аеробікою, є тісні
зв’язки між обхватом черева та діаметром плечей,
обхватними розмірами гомілки та передпліччя,
вмістом жиру й обхватом гомілки; акробатки за
більшістю виявлених тісних зв’язків нагадують
такі у контрольній групі, вирізняються залежності
між ОГК і діаметром плечей, обхватом плеча та
черева, обхватом гомілки й ОГК на вдиху, силою
долонь і довжиною тіла сидячи, вмістом жиру й
охватами черева, плеча, стегна, а також гіпоксичної стійкості з діаметром плечей.
Аналіз показників реакції на дозоване фізичне
навантаження дозволив встановити, що у дівчат,
які займаються акробатикою, порівняно з тими, що
займаються аеробікою, типи реакції є більш адекватними. У 33,3% випадків вони є нормотензивними, тоді як у дівчат, котрі займаються аеробікою,
нормотензивний варіант не зустрічався взагалі.
З іншого боку, серед дівчат, які займаються аеробікою, відзначаються незадовільні й абсолютно
неприпустимі реакції серцево-судинної системи.
В акробаток зафіксовано у 22% випадків сходинкові реакції на навантаження. Найчастіше в обох
групах відзначався гіпотензивний варіант реакції у
75% випадків серед дівчат, котрі займаються аеробікою, та в 44% випадків серед акробаток.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Борисенко С.И. Повышение исполнительского мастерства гимнасток на основе совершенствования хореографической подготовки : автореф.
дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Санкт-Петербург,
2000. 21 с.
2. Каравацкая Н.А. Методика составления
произвольных комбинаций, формирование твор-



ТЕОРІЯ
 ЗАГАЛЬНА
ТА МЕТОДИКА
ПЕДАГОГІКА
НАВЧАННЯ
ТА ІСТОРІЯ
(З ГАЛУЗЕЙ
ПЕДАГОГІКИ
ЗНАНЬ)

ческих умений и музыкально-двигательной подготовки в художественной гимнастике : автореф.
дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Великие Луки,
2002. 23 с.
3. Кодекс оценок по спортивной акробатике.
Москва : ФАР, 2008. 64 с.
4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее
прикладные аспекты. Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2005. 384 с.
5. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная
гимнастика: теория и методика. Ростов-на-Дону :
Феникс, 2002. 384 с.
6. Мирошниченко Т.М. Совершенствование
методики построения композиций групповых упражнений в художественной гимнастике. Физическое

воспитание студентов творческих специальностей / М-во образования и науки Украины, Харьков.
гос. акад. дизайна и искусств (Харьков. худож.-пром.
ин-т). Харьков, 2005. № 3. С. 28–40.
7. Мороз О.О. Музично-ритмічне виховання та
художня гімнастика. Методичні вказівки. Чернівці :
ЧНУ, 2002. 32с.
8. Морозевич Т.А. Особенности подготовки
акробатов высокой квалификации : Лекция / Бел. гос.
ун-т физ. культуры. Минск : БГУФК, 2008. С. 10.
9. Плеханова М.Э. Особенности исполнительского мастерства в технико-эстетических видах
спорта : учебное пособие / Всероссийский научноисследовательский институт физической культуры и
спорта. Москва : 2006. 31 с.

99

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВМЕТАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
IMPROVEMENT OF SPEED-POWER QUALITIES OF METALWORKERS
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Метання в легкій атлетиці належать
до технічно складних видів спорту. Крім
того, вони вимагають значної швидкісносилової підготовки, розвитку пластики
плечового пояса та набуття спеціальних
навичок у швидкісно-вибухових вправах. Це
дослідження присвячене актуальній проблемі – вдосконаленню початкової підготовки метальників. Викликано це потребою
легкоатлетичної практики в постійному
вдосконаленні методів підготовки легкоатлетів-метальників у зв’язку з ускладненням
змагальних програм і зменшенням кількості
спортсменів, що цікавляться легкою атлетикою. Важливе місце в тренувальному процесі легкоатлетів-метальників, як і в інших
видах спорту, займає швидкісно-силова підготовка, спрямована на виконання спортивних нормативів. Розвиток фізичних якостей
і вдосконалення функціональних можливостей сприяють оволодінню досконалою
технікою і виконання розрядних нормативів.
Фізичні якості, функціональні можливості
юних легкоатлетів розвиваються нерівномірно. Такі якості, як швидкість і витривалість розвиваються у віці 12–14 років, а сила
і координація рухів – у віці 10–12 років. Нині, в
епоху високих спортивних досягнень, одним
із головних стає питання про найбільш
ефективні способи підготовки спортсменів,
за допомогою яких можна досягати максимальних висот, використовуючи всі резерви
організму без шкоди для нього. Проблема
спеціальної фізичної підготовки метальників
за своєю специфікою та складністю змісту
залишається тривалий час об’єктом підвищеної уваги й глибокого вивчення фахівцями,
ученими та тренерами різних країн, актуалізує розробку нових технологій і їх впровадження в сучасний навчально-тренувальний
процес. Для досягнення високих спортивних
показників у метаннях обов’язковою умовою
є високий рівень розвитку швидкісно-силових
можливостей. Однак, якщо для висококваліфікованих метальників методи розвитку
швидкісно-силових якостей добре розроблені зусиллями багатьох авторів, то проблема підготовки юних метальників недостатньо вивчена.

Постановка
проблеми
у
загальному
вигляді. Метання в легкій атлетиці належать до
технічно складнихвидів спорту. Крім того, вони
вимагають значної швидкісно-силової підготовки,
розвитку пластики плечового пояса та набуття
спеціальних навичок у швидкісно-вибухових
вправах.
Це дослідження присвячене актуальній проблемі – вдосконаленню початкової підготовки
метальників. Викликано це потребою легкоатлетичної практики в постійному вдосконаленні методів підготовки легкоатлетів-метальників у зв’язку
з ускладненням змагальних програм і зменшен-

100

Випуск 13. Т. 2. 2019

Ключові слова: швидкісно-силові якості,
метальники, етап початкової спеціалізаціїї,
легка атлетика, школярі.
Thoughts in athletics belong tо technically
challenging sports. In addition, they require
significant speed training, the development of
shoulder girdle plastics and the acquisition of special
skills in high-explosive exercises. This research
is devoted to the actual problem – to improve the
initial training of throwers. This is caused by the
need for track and field athletics in the continuous
improvement of training methods for athletes due
to the complication of competitive programs and
the decrease in the number of athletes interested
in athletics. An important place in the training
process of athletes-throwers, as well as in other
sports, is speed-force training, aimed at fulfilling
sporting standards. The development of physical
qualities and the improvement of functional
capabilities contribute to the mastery of advanced
techniques and performance of bitrates. Physical
qualities, functional capabilities of young athletes
develop unevenly. Such qualities as speed and
endurance develop at the age of 12–14 years, and
the strength and coordination of movements at the
age of 10–12 years. Now, in the era of high sporting
achievements, one of the main issues is the question
of the most effective ways of training sportsmen,
through which you can reach maximum heights,
using all there serves of the body without harming
him. The problem of special physical training of
scourers according to its specificity and complexity
of content remains a subject of increased attention
and in-depth study by specialists, scientists and
trainers of different countries and actualizes
the development of new technologies and their
implementation in the modern educational process.
In order to achieve high sports performance in
throwing, a high level of development of speedpower capabilities is a prerequisite. However, if for
the highly skilled throwers methods of development
of speed-strength qualities are developed by the
good efforts of many authors of special studies,
then the problem of training young throwers is not
sufficiently studied.
Key words: speed-power qualities, throws, stage
of initial specialization, track and field athletics,
schoolchildren.

ням кількості спортсменів, що цікавляться легкою
атлетикою.
Важливе місце у тренувальному процесі легкоатлетів-метальників, як і в інших видах спорту,
займає швидкісно-силова підготовка, спрямована
на виконання спортивних нормативів.
Розвиток фізичних якостей і вдосконалення
функціональних можливостей сприяють оволодінню досконалою технікою і виконання розрядних
нормативів.
Фізичні якості, функціональні можливості юних
легкоатлетів розвиваються нерівномірно. Такі
якості як швидкість і витривалість розвиваються у
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віці 12–14 років, а сила і координація рухів – у віці
10–12 років.
Нині, в епоху високих спортивних досягнень,
одним із головних стає питання про найбільш
ефективні способи підготовки спортсменів, за
допомогою яких можна досягати максимальних
висот, використовуючи всі резерви організму без
шкоди для нього. Проблема спеціальної фізичної підготовки метальників за своєю специфікою
й складністю змісту залишається тривалий час
об’єктом підвищеної уваги й глибокого вивчення
фахівцями, ученими та тренерами різних країн,
актуалізує розробку нових технологій і їх впровадження в сучасний навчально-тренувальний процес. Для досягнення високих спортивних показників у метаннях обов’язковою умовою є високий
рівень розвитку швидкісно-силових можливостей.
Однак, якщо для висококваліфікованих метальників методи розвитку швидкісно-силових якостей
добре розроблені зусиллями багатьох авторів, то
проблема підготовки юних метальників недостатньо вивчена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Багато фахівців вважають, що досягнення високих результатів у різних видах спорту залежать від
рівня розвитку швидкісно-силових якостей.
Для вдосконалення технічної майстерності
роль швидкісно-силової підготовленості є провідною для метань, де швидкісно-силова підготовка
спрямована на розвиток здатності атлета долати
зовнішній опір за максимально швидких рухів [1].
Рівень швидкісно-силової підготовленості і
вміння спортсменів повноцінно його використовувати є визначальними у вдосконаленні технічної
майстерності, що вимагають прояви вибухових
зусиль. Така думка Ю.В. Верхошанського [2]. Про
те, що швидкісно-силова підготовка є найважливішим розділом системи тренування, повідомляють
і літературні джерела з питань юнацького спорту.
Ряд досліджень, проведених із юними спортсменами, свідчить про об’єктивні причини, які зумовлюють початок розвитку швидкісно-силових якостей
на різних етапах спортивного вдосконалення [4].
Розумний підбір засобів і методів тренувань легкоатлетичного метання з урахуванням закономірностей вікового розвитку організму – один із провідних аспектів підвищення спортивної майстерності
на всіх етапах багаторічної підготовки [3].
Юнацький спорт передбачає необхідність
розвитку фізичних якостей у їх взаємозв’язку
за достатнього співвідношення і розумного чергування в навчально-тренувальному процесі з
урахуванням вікових особливостей підліткового
організму. На думку деяких фахівців, оптимальне
співвідношення передбачає переважання тієї частини в загальному обсязі навантаження, яка спрямована на розвиток рухової здібності в цьому виді
спорту.

Разом із забезпеченням різнобічної фізичної
підготовленості спортсмена в тому чи іншому виді
спорту доцільне включення комплексів спеціальних вправ, спрямованих на розвиток фізичних
якостей, що мають важливе значення для технічного вдосконалення [2].
Аналізуючи наукові дані, можна зробити висновок, що швидкісно-силові якості та вибухова сила
м’язів на етапі спеціальної підготовки метальників
мають важливе значення.
Організм підлітків має свої анатомічні, фізіологічні й психологічні особливості. Їх необхідно знати
і враховувати. Цей вік найбільш сприятливий для
розвитку таких якостей, як сила, швидкість, спритність, гнучкість, витривалість. Слід зазначити, що
організм у цьому віці перебуває у стані розвитку
й формування, у підлітків швидко настає стомлення, менш стійка увага, недостатньо розвинена
сила м’язів, вони більшою мірою реагують на ті
або інші подразники [4].
У підлітковому віці спостерігається бурхливий
ріст тіла в довжину (до 10 см у рік). Довжина тіла
неминуче спричиняє збільшення маси тіла окремих органів і загальної маси тіла. З віковою динамікою маси тіла зв’язаний ріст розмірів внутрішніх
органів, зокрема легень і серця. Відповідно збільшуються життєва ємність легень, потужність скорочень серця, ударний обсяг крові, об’ємна швидкість
викиду, хвилинний обсяг крові, фізична працездатність, вікова динаміка, ЧСС у спокої, показники
потужності систем енергозабезпечення. Значення
показників компонентного складу тіла [1].
Маса тіла неоднорідна. Інформацію про фізичний
розвиток містять показники компонентного складу
тіла, що характеризують абсолютну кількість і частку
жирового, кісткового й м’язового компонентів.
Різні тканини організму мають неоднакову
метаболічну активність. Вона дуже низька в жировій і кістковій тканинах, а в м’язовій тканині висока.
Наслідку цієї зміни компонентного складу озиваються змінами рівня рухових якостей і запиту до
кисневого забезпечення.
Склад тіла служить одночасно й морфологічною, й обмінною характеристиками організму.
Зміни компонентних складів у бік збільшення
м’язового компонента і зниження жирового компонента уважаються показником поліпшення фізичного розвитку [4].
У юнаків 13–15 років окостеніння хребта не
закінчується, тому необхідно застосовувати такі
вправи для розвитку сили й інших фізичних якостей, щоб не перешкодити росту кісток. Водночас
більша еластичність зв’язкового апарата спонукає
розвитку в підлітків гнучкості й рухливості в суглобах. Функціональні можливості м’язової системи
нижче, ніж у дорослих, тому вправи на розвиток
сили й витривалості варто чергувати, поступово
нарощуючи навантаження [2].
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У віці 13–15 років у людини закінчується формування рухового аналізатора. З положення про
біологічну доцільність досягнення зрілості рухового аналізатора, узагальненої адаптивної функції на етапі статевого дозрівання логічно треба
існування прямої корекції між темпами розвитку
вторинних статевих ознак, з одного боку, і руховими можливостями – з іншої.
Є закономірність, що біологічний «статевий»
вік впливає сильніше, ніж календарний, на розвиток проявів м’язової сили, витривалості, продуктивності й економічності кардіореспіраторній
системи й швидкості відновлення її функцій після
фізичних навантажень [1].
Позитивний вплив статевого дозрівання на
розвиток рухових і вегетативних функцій є наслідком, насамперед, зростання концентрації андрогенів, які роблять анаболічний вплив, що сприяє
розширенню резервів адаптації організму до
фізичних навантажень.
Статеве дозрівання як онтогенетичний процес,
який відбиває розвиток не тільки репродуктивної
функції, але й нейрогуморальних регуляторних
систем і тісно взаємозалежний із ростом розмірів
функціональних систем і всього організму загалом, привертає увагу як найважливіший критерій
загального біологічного дозрівання [2].
У зв’язку з цим приблизно в 15 років варто
починати цілеспрямований розвиток сили, тому
що цьому сприяє й ріст поперечних розмірів тіла.
Різні рухи вибірково впливають на руховий
апарат людини, тому окремі м’язи розвиваються
нерівномірно. Наприклад, м’язова сила характеризується ступенем м’язової напруги й величиною протидії зовнішньому опору або обтяженню.
Вона проявляється у вигляді максимальної
сили, швидкісно-силових якостей і силової
витривалості. Морфологічною основою м’язової
сили є вміст скорочувальних білків у м’язовому
волокні [1].
Етап початкової спортивної спеціалізації спрямований на забезпечення передумов для максимальної реалізації індивідуальних можливостей
метальників на наступному етапі: створення міцного фундаменту спеціальної підготовленості,
формування стійкої мотивації до досягнення
високої спортивної майстерності [4].
Основне завдання цього етапу полягає в
тому, щоб забезпечити досконале і варіативне
володіння раціональною спортивною технікою в
ускладнених умовах, її індивідуалізацію. Також
до необхідного рівня слід розвинути ті фізичні і
вольові якості, які сприяють удосконаленню і реалізації технічної і тактичної майстерності в легкоатлетичних метаннях. На цьому етапі широко
використовуються засоби, що дозволяють підвищити функціональний потенціал організму
спортсмена без застосування великого обсягу
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роботи, максимально наближеної за характером
до змагальної діяльності [3].
Найбільш напружені навантаження спеціальної спрямованості слід планувати на етап підготовки до вищих досягнень. Питома вага спеціальної підготовки постійно зростає за рахунок
збільшення часу на виконання спеціально-підготовчих і змагальних вправ. Паралельно збільшується сумарний обсяг роботи та її інтенсивність. Суттєво збільшується кількість змагальних
стартів. Система тренування більш індивідуалізується. Засоби тренування більшою мірою за
формою і змістом наближаються до змагальних
вправ, у яких спеціалізується спортсмен [1].
У спортсменів, схильних як у морфологічному,
так і функціональному відношенні до швидкісносилової і складнокоординаційної роботи, така
підготовка часто стає непереборним бар’єром у
зростанні їх майстерності. В основі цього бар’єру
лежить перебудова м’язової тканини, у зв’язку
з якою підвищуються здібності до роботи на
витривалість і пригнічуються здібності до прояву
швидкісних якостей, тому до планування функціональної підготовки на цьому етапі, що характеризується вже високими тренувальними навантаженнями, необхідно підходити з урахуванням
майбутньої спеціалізації спортсмена. На цьому
етапі багаторічної підготовки не тільки створюються всебічні передумови для напруженої спеціалізованої підготовки на наступному етапі,
метою якого є досягнення найвищих результатів,
але й забезпечується достатньо високий рівень
спортивної майстерності в обраних видах змагань [4].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Цілеспрямоване багаторічне вдосконалення майстерності юних легкоатлетів-метальників, безумовно, повинно передбачати забезпечення оптимальної наступності
включення в тренувальний процес засобів
швидкісно-силової підготовки. Сьогодні тренери, котрі працюють із юними метальниками,
потребують спеціально розробленої методики
підготовки, яка б відповідала усім вимогам для
швидкого зростання результатів у метаннях ще
у стінах ДЮСШ. У зв’язку з цим постає гостра
необхідність у дослідженні ефективності тренувальних засобів і методів підготовки, у поетапному становленні спортивної майстерності юних
списометальників без надмірного форсування
результату.
Актуальність нашого дослідження зумовлена
необхідністю пошуку ефективних засобів і методів підвищення спеціальної фізичної підготовки
метальників, що забезпечать досягнення бажаного спортивного результату.
Метою роботи став пошук ефективних засобів і методів підвищення фізичної підготовленості
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й удосконалення швидкісно-силових якостей
метальників на етапі початкової спортивної спеціалізації. Для цього необхідно:
– визначити найбільш ефективні засоби і
методи підготовки спортсменів-метальників, за
допомогою яких можна досягати максимальних
результатів;
– дослідити вихідний рівень розвитку швидкісно-силових якостей атлетів-метальників на
етапі початкової спортивної спеціалізації.
– розробити комплекс спеціальних вправ для
вдосконалення швидкісно-силових якостей атлетів-метальників для забезпечення більш високого
рівня спеціальної спортивної підготовки.
– впровадити розроблений комп лекс спеціальних вправ у тренувальний процес атлетів-метальників на етапі початкової спортивної
спеціалізації й експериментально дослідити
ефективність його використання для підвищення
рівня спеціальної фізичної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Для реалізації поставлених завдань було досліджено тренувальний процес на етапі початкової спортивної
спеціалізації та рівень розвитку швидкісно-силових якостей 10 хлопчиків експериментальної
групи (ЕГ) віком 10–13 років, що спеціалізуються
зі штовхання ядра, на базі ШВСМ «Олімпієць»,
м. Одеса. Для порівняння отриманих результатів
досліджено рівень швидкісно-силових якостей
10 хлопчиків контрольної групи (КГ), учнів ОЗОШ
№ 65 м. Одеса тієї ж вікової групи, що займаються за загальнодержавною програмою та не
мають спортивної спеціалізації.
Суть експерименту полягала в тому, що на
основі отриманих первинних результатів дослідження складено та впроваджено до основної
частини тренувального процесу комплекс спеціальних фізичних вправ, метою якого є підвищення рівня швидкісно-силових якостей хлопчиків експериментальної групи.
Хлопчики, що входили до контрольної групи,
протягом навчального року займалися фізичною
культурою за загальнодержавною програмою.
На другому етапі проведено повторне дослідження швидкісно-силових якостей хлопчиків
обох груп із метою виявлення ефективності
запропонованої комплексної програми підвищення рівня швидкісно-силових якостей шляхом порівняння результатів тестування на початок і кінець експерименту й окремо порівняння
результатів експериментальної та контрольної
груп.
З метою підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей атлетів-метальників і
забезпечення більш високого рівня спеціальної
спортивної підготовки розроблено комплекси
спеціальних фізичних вправ для впровадження
до основної частини тренувального заняття.

Силові комплекси
Комплекс 1
1. Присідання зі штангою на плечах – 3–5 разів
8–10 підходів.
2. Лежачи на горизонтальній лаві жим
штанги – 3–5 разів 8–10 підходів.
3. Стоячи, ноги прямі, нахили зі штангою на
плечах – 3–5 разів 8–12 підходів.
4. У висі підтягування середнім хватом –
4–5 разів – 6–10 підходів.
5. У висі підйом ніг – 4–6 разів 10–12 підходів.
Комплекс 2
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи –
1–3 разів по 10–12 підходів.
2. Лежачи на горизонтальній лаві жим гантелей – 1–3 разів 10–12 підходів.
3. Підйом на лаву зі штангою на плечах –
1–3 разів 10–12 підходів.
4. Сидячи вертикальна тяга рукояті блочного
тренажера до грудей – 1–3 разів 10–12 підходів.
Швидкісні комплекси
Комплекс 1
1. Біг із високим підніманням стегна. Варіанти: тримаючи руки за спиною; розставляючи ноги широко. Темп середній і швидкий –
3х20 м.
2. Старти з упору присівши з відставленим
ноги назад або убік. Варіант: без опори руками.
Виконувати швидко – 3х20 м.
3. Біг із різних стартових положень. Варіанти:
сидячи; сидячи зі схрещеними ногами; сидячи
спиною до напрямку бігу. Виконувати швидко –
2х20 м.
4. Біг після торкання ногою підвішеного м’яча.
Варіанти: дістати у стрибку; біг вправо, вліво,
назад – 3х20 м.
5. Біг приставними кроками. Варіант: високо
піднімаючи коліна. Темп середній і швидкий –
4х15 м.
6. Біг схресними кроками по прямій. Темп
середній – 4х20 м.
7. Біг «змійкою». Варіанти: змінивши кривизну
повороту; наздоганяючи партнера. Темп середній
і швидкий – 3х20 м.
8. Наздогнати партнера, що стартує попереду
на 2–3 м – 3х20 м
Комплекс 2
1. В.П. – стійка, ноги на ширині плечей, тулуб
злегка нахилено вперед, руки зігнуті в ліктях під
прямим кутом. Рухи руками, як під час бігу. Темп
середній і швидкий – 3х10 с.
2. «Семенящий» біг. Темп середній і швидкий – 3х20 м. 3.Біг на місці з активною постановкою ноги на передню частину стопи. Темп повільний, середній і швидкий – 3х10 с.
3. В.П. – лежачі на спині, руки вздовж тулуба,
ноги витягнуті. Почергове піднімання и опускання
ніг, зігнутих у колінних суглобах. Імітація бігових
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рухів ногами лежачого. Темп швидкий і середній –
3х10 с.
4. Біг із високим підніманням стегна, розставляючи ноги трохи ширше звичайного. Враховувати число повторень на кожну ногу. Темп швидкий і середній– 2х25 м.
5. Почергове відштовхування лівою і правою ногою за рахунок згинання стегна і стопи
з активною роботою рук (стрибкоподібний біг).
Темп швидкий. Інтервал для відпочинку 30 с –
2х20 м.
6. З упору присівши перекид вперед, швидко
встати і пробігти 10 м. Темп швидкий. Інтервал
для відпочинку між вправами 20 с – 6 разів.
Тести і показники, що дозволяють оцінювати
рівень фізичного розвитку, є ефективним способом контролю за ходом тренувального процесу
і ростом спортивних результатів. Вони необхідні
також під час проведення набору та відбору в
тренувальних групах в обраному виді спорту.
У побудові тестів, які оцінюють рухові можливості,
використовуються швидкісно-силові показники,
що свідчать про рівень фізичної підготовленості
загалом.
У число тестів для оцінки рівня швидкісносилової підготовленості увійшли загальноприйняті тести:
1) стрибок у довжину з місця, см;
2) стрибок у висоту з розбігу (фосбері-флоп),
см;
3) метання набивного м’яча вагою 1 кг із положення сидячи (стоячи), см;
4) підйом тулуба з положення лежачи на спині
протягом 30 с (у вихідному положенні ноги зігнуті
в колінах), к-ть р.;
5) згинання і розгинання рук в упорі лежачи
від підлоги (лавки) за 1 хв, к-ть р.
За результатами проведених попередніх досліджень хлопчиків експериментальної та контрольної груп отримано наступні результати.
Таблиця 1
Результати первинного дослідження
швидкісно-силових якостей хлопчиків
ЕГ (n=10) та КГ (n=10)
Види контрольних
В ЕГ
випробувань
стрибок у довжину з місця, см
212±6,5
стрибок у висоту з розбігу
34,2±2,3
(фосбері-флоп), см
метання набивного м’яча вагою
182,9±2,1
1 кг з положення сидячи, см
підйом тулуба з положення
лежачи на спині протягом 30
12±0,9
с (у вихідному положенні ноги
зігнуті в колінах), к-ть разів
згинання і розгинання рук
в упорі лежачи від підлоги
12,9±1,2
(лавки) за 1 хв, к-ть разів

104

Випуск 13. Т. 2. 2019

В КГ
211±13,1
34,4±1,8
183±1,5
12±1,1

13±1,1

За результатами первинного дослідження
рівня розвитку швидкісно-силових якостей хлопчиків експериментальної та контрольної груп
видно, що достовірних відмінностей між показниками складання тестових завдань немає. Отже
вихідний рівень фізичного розвитку хлопчиків
обох груп можна вважати однорідним. Відносно
загальнодержавної програми результати тестування швидкісно-силових якостей учнів знаходяться в межах вікової норми.
Проаналізувавши
результати
первинного
дослідження, ми розробили комплекси спеціальних фізичних вправ, спрямованих на вдосконалення швидкісно-силових якостей юних
атлетів-метальників на етапі початкової спортивної спеціалізації. Комплекси впроваджено до
основної частини тренувального заняття юних
метальників. За рік регулярних тренувань за
пропонованою програмою проведено повторне
дослідження рівня розвитку швидкісно-силових
якостей хлопчиків експериментальної групи та
порівняльний аналіз результатів тестування з
результатами аналогічного тестування хлопчиків
контрольної групи, що займалися фізичною культурою за загальнодержавною програмою.
Таблиця 2
Результати повторного дослідження
швидкісно-силових якостей хлопчиків ЕГ
(n=10) та КГ (n=10)
Види контрольних
В ЕГ
В КГ
випробувань
стрибок у довжину з місця, см
218±2,5 214±10,1
стрибок у висоту з розбігу
38,2±1,7 36,1±2,3
(фосбері-флоп), см
метання набивного м’яча вагою
190,9±3,2 185±3,5
1 кг з положення сидячи, см
підйом тулуба з положення
лежачи на спині протягом 30
16±1,5
12±2,4
с (у вихідному положенні ноги
зігнуті в колінах), к-ть разів
згинання і розгинання рук
в упорі лежачи від підлоги
17±1,8
14±1,7
за 1 хв, к-ть разів

Аналізуючи результати, отримані в ході повторного дослідження шіидкісно-силових якостей
хлопчиків ЕГ і КГ та порівнюючи їх, можна зробити
висновок про те, що результати хлопчиків ЕГ, котрі
займалися за запропонованою системою спеціальних вправ, значно перевищують отримані в
контрольній групі випробуваних.
Так, за результатами стрибка в довжину з місця
результати хлопчиків ЕГ перевищують результати
КГ на 4 см, і мають значно меншу кількість варіативності.
Результати стрибка увисоту способом фосберіфлоп в експериментальній групі на 2,1 см вище,
ніж у контрольній.
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Показники тестування метання набивного
м’яча з положення сидячи в експериментальній
групі у середньому кращі на 5,6 см ніж в КГ.
Кількість підйомів тулуба з положення лежачи
на спині в ЕГ в середньому на 4 більше, ніж в КГ.
Середні результати згинання і розгинання рук в
упорі лежачи ЕГ перевищують аналогічні результати КГ на 3 рази.
Аналізуючи отримані результати первинного та
повторного досліджень, окрім порівняльної характеристики експериментальної та контрольної груп,
необхідно також врахувати приріст результатів
складання контрольних випробувань.
Таблиця 3
Порівняльний аналіз приросту рівня розвитку
швидкісно-силових якостей хлопчиків ЕГ
(n=10) та КГ (n=10)
Види контрольних випробувань
стрибок у довжину з місця, см
стрибок у висоту з розбігу
(фосбері-флоп), см
метання набивного м’яча вагою 1 кг
з положення сидячи, см
підйом тулуба з положення лежачи
на спині протягом 30 с (у вихідному
положенні ноги зігнуті в колінах),
к-ть разів
згинання і розгинання рук в упорі
лежачи від підлоги за 1 хв, к-ть разів

В ЕГ
6

В КГ
3

4

1,7

8

2,3

4

0

4,1

1

Із табл. 3 видно, що приріст рівня розвитку
швидкісно-силових якостей у двох досліджуваних
групах має значні розбіжності.
Так, в експериментальній групі результати
повторного складання тесту стрибок у довжину
з місця перевищують результати первинного на
6 см, тоді як в КГ різниця складає вдвічі менше –
лише 3 см.Приріст результату стрибка у довжину
з розбігу в ЕГ складає 4 см, а в КГ – 1,7 см.
Результати метання набивного м’яча в ЕГ в
середньому зросли на 8 см, що майже в 4 рази
перевищує результати приросту в КГ (2,3 см).
Окремої уваги заслуговують результати виконання тестової вправи підйом тулуба з положення
лежачи на спині, що в ЕГ має приріст на 4 рази,
тоді як в КГ результат залишився без змін. Цей
факт може свідчити не лише про ефективність
запропонованого комплексу спеціальних вправ,
а й про недостатню увагу до цієї м’язової групи з
боку загальнодержавної програми.
Те ж твердження може стосуватися і результатів складання тестової вправи згинання і розгинання рук в упорі лежачи на животі, приріст яких
в ЕГ складає в середньому 4,1 разів, що в 4 рази
перевищує усереднені результати КГ (1 раз).
Висновки.
1. Проаналізувавши матеріали літературних
джерел і дані передового досвіду особливостей

розвитку силових і швидкісно-силових якостей
атлетів-метальників, ми:
– виявили фактори, що сприяють покращенню
спортивного результату в метаннях;
– визначили найбільш ефективні засоби та
методи підготовки спортсменів-метальників, за
допомогою яких можна досягати максимальних
показників;
– обґрунтували важливість вдосконалення
швидкісно-силових здібностей на етапі початкової спортивної спеціалізації;
– запропонували комплекси спеціальнихвправ
для вдосконалення швидкісно-силових якостей
атлетів-метальників і забезпечення більш високого рівня спеціальної спортивної підготовки.
2. За результатами проведених власних
досліджень у вересні 2017 р. виявлено початковий рівень розвитку швидкісно-силових якостей
хлопчиків експериментальної та контрольної
груп. Порівняльний аналіз результатів первинного дослідження виявив відносну однорідність
рівня розвитку швидкісно-силових якостей школярів обох груп, що дає змогу більш достовірно
судити про ефективність запропонованої експериментальної методики підвищення цього
рівня в ЕГ.
3. Аналізуючи результати, отримані в ході
повторного
дослідження
швидкісно-силових
якостей хлопчиків ЕГ та КГ та порівнюючи їх,
можна зробити висновок про те, що результати
хлопчиків ЕГ, котрі займалися за запропонованою системою спеціальних вправ, значно перевищують отримані в контрольній групі випробуваних. Це простежується у результатах складання
стрибка в довжину з місця (результати ЕГ перевищують результати КГ на 4 см та мають значно
меншу кількість варіативності), стрибка увисоту
способом фосбері-флоп (в експериментальній
групі на 2,1 см вище, ніж у контрольній), метання
набивного м’яча з положення сидячи (в експериментальній групі середньому кращі на 5,6 см
ніж у КГ), підйому тулуба з положення лежачи
на спині (в ЕГ в середньому на 4 більше, ніж в
КГ), згинання і розгинання рук в упорі лежачи
(в ЕГ результати на 3 рази перевищують аналогічні у КГ).
4. Окремої уваги заслуговує порівняльний
аналіз приросту рівня розвитку швидкісно-силових якостей у хлопців експериментальної та
контрольної груп. Цей показник важливо розглядати з погляду вікових особливостей обраного
контингенту, адже період середнього шкільного
віку характеризується нерівномірністю динаміки
росту та розвитку дитячого організму. Тому для
адекватної оцінки ефективності впровадженої
нами методики підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей слід розглядати саме кількісні характеристики приросту фізичної якості
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за певний відрізок часу. Аналізуючи результати
власних досліджень, ми дійшли висновку, що
розроблена методика сприяє підвищенню темпів
приросту швидкісно-силових якостей юних атлетів-метальників у 4 рази порівняно з їх однолітками, котрі займаються лише фізкультурою за
загальнодержавною програмою.
5. Підсумовуючи
результати
проведених
досліджень можна стверджувати, що запропонована методика підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей є ефективною, підібрані
вправи і їх дозування є адекватними до фізичних
можливостей обраного контингенту, а регулярне
їх використання під час тренувань юних атлетівметальників на етапі початкової спортивної спе-
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ціалізації сприяє прискоренню темпів приросту
основних фізичних якостей, необхідних для
подальших спортивних досягнень.
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Стаття присвячена актуальній проблемі
підготовки майбутніх фахівців з фізичної
культури і спорту – формуванню компонентів творчої діяльності в процесі навчання.
У роботі розкрито структуру творчого
потенціалу особистості, охарактеризовано
його компонентний склад. Основна увага
зосереджується на теоретичному обґрунтуванні фізичної культури як потужного
чинника формування і розвитку творчого
потенціалу особистості, її творчої діяльності у сфері фізичної культури і спорту.
На основі аналізу психолого-педагогічної
літератури висвітлено шляхи розвитку
й удосконалення творчої діяльності, які
передбачають формування спочатку продуктивної діяльності, а також рефлексивного, мотиваційного, емоційного, вольового,
інтелектуального та духовно-морального
компонентів. Визначено етапи практичної
творчої діяльності студентів – майбутніх
фахівців з фізичної культури і спорту, які
є взаємопов’язаними і відповідають конкретним видам діяльності. Встановлено,
що основним методом розвитку творчої
діяльності у майбутніх фахівців з фізичної
культури і спорту є метод творчих фізкультурно-спортивних проєктів, за допомогою якого студенти мають можливість
виступати одразу в декількох ролях: розробника проєкту, менеджера, безпосереднього
учасника програми та оцінювача ефективності проєкту. Показано, що, виступаючи
в настільки різноманітних ролях, майбутні
фахівці з фізичної культури і спорту забезпечують розвиток власних когнітивних
компонентів творчого потенціалу особистості, зміцнення мотиваційних структур власного творчого потенціалу через
включення в захоплюючі види змагальної
активності; розвиток і зміцнення власного
фізичного розвитку; умінь і навичок здорового способу життя, умінь творчо застосовувати і використовувати свої можливості в
спілкуванні, пізнанні, професійній діяльності;
формування і розвиток ціннісно-смислових і
рефлексивних компонентів та інших компонентів творчого потенціалу особистості.
Отже, фізична культура має великий потенціал для формування у студентів не тільки
самостійного пошуку, а й досвіду творчої
діяльності.

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. На новому етапі реформування
системи освіти навчальний процес переорієнтовано на виховання творчої особистості, підготовленої до ефективної життєдіяльності в умовах
складної сучасної соціально-економічної ситуації.
Це передбачає перехід до нових педагогічних технологій і сучасних методів освіти. Теорія і практика
фізичного виховання ще не володіють обґрунтованими методичними рішеннями, спрямованими на

Ключові слова: творчий потенціал, творча
діяльність, фізична культура, майбутні
фахівці з фізичної культури і спорту.
The article is devoted to the actual problem of
training future specialists in physical culture and
sports – the formation of components of creative
activity in the process of learning. The article
shows the structure of the creative potential of the
personality, describes its component composition.
The main focus is on the theoretical substantiation
of physical culture as a powerful factor in the
formation and development of creative potential of
the individual, creative activity in the field of physical
culture and sports. On the basis of the analysis
of psychological and pedagogical literature,
the ways of development and improvement of
creative activity were established. This involves
the formation of a productive activity, as well
as reflexive, motivational, emotional, volitional,
intellectual and spiritual-moral components. The
stages of practical creative activity of students –
future specialists in physical culture and sports are
determined. It is interconnected and corresponds
to specific activities. It is established that the main
method of development of creative activity of
future specialists in physical culture and sports is
the method of creative sports and sports projects.
With this method students have the opportunity
to act simultaneously in several roles: the project
developer, the manager, the direct participant of
the program and the evaluator of the effectiveness
of the project. The article shows that speaking up
in such diverse roles, future specialists in physical
culture and sports provide the development of their
own cognitive components of creative potential
of the individual. They have the opportunity to
strengthen the motivational structures of their
own creativity through inclusion in exciting kinds
of competitive activity. There is development
and strengthening of own physical development;
skills and abilities of a healthy way of life, skills
to apply creatively and use their possibilities
in communication, knowledge, professional
activity. Provides formation and development of
value-semantic and reflexive components and
other components of the creative potential of the
individual.
Key words: creative potential, creative activity,
physical culture, future specialists in physical
culture and sports.

розвиток творчих здібностей у студентів ЗВО на
заняттях з фізичної культури, інтегративного прояву розумових і рухових здібностей. Процес формування суб’єктивної творчості на заняттях фізичної культури залишається маловивченим.
Дослідження виконано в межах наукової теми
кафедри теорії та методики фізичної культури та
спортивних дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського» «Теоретикометодичні засади підготовки майбутніх учителів
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фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої,
спортивно-масової та здоров’язбережувальної
професійної діяльності зі студентами ВНЗ» (протокол № 5 від 26 грудня 2013 р.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
з проблеми виховання творчої особистості дав
змогу визначити різні концептуальні наукові позиції, які перебувають у прямій залежності від того,
який з аспектів виходить на перший план: середовище, в якому здійснюється творчість [6], творчий продукт [8], творчий процес [12], творча особистість [4], творча активність [13] тощо. Автори
збігаються в думці, що продуктивність мислення,
яка притаманна творчій діяльності, передбачає
гнучкість і евристичність у пошуку рішення задачі,
з якою раніше індивід не зустрічався, здатність
знаходити нові взаємозв’язки між об’єктами і проводити аналогії, швидко і доцільно перетворювати
необхідну інформацію.
У філософських концепціях фізичної культури і
спорту визначається, що місце фізичної культури
в системі культурних цінностей суспільства відповідає її значенню як найважливішого чинника прогресу і досягнення високого рівня культури життя
людей [1; 3]. Культура, таким чином, виявляється
вираженням специфічної людської єдності з природою і суспільством, своєрідним критерієм рівня
розвитку творчих сил і здібностей особистості.
Окрім матеріалізованих, предметних результатів
діяльності людей, культура включає і особистісні,
індивідуальні людські сили і здібності, реалізовані
в діяльності [2; 4].
Єдність рефлексивного, мотиваційного, пізнавального, емоційного, комунікативного, духовно-морального і вольового компонентів структури особистості є основою творчої діяльності,
яка являє собою вид спеціалізованої діяльності,
зумовлений органічним злиттям пізнавальної,
ціннісно-орієнтаційної та перетворювальної, що
забезпечує інтенсивний розвиток уяви, емоційної
сфери, образної пам’яті, мови і мислення та інших
сторін цілісної особистості [4].
Автори вважають, що творчість у руховій сфері
людини доцільно розвивати в тих видах діяльності,
якими вона безпосередньо займається, тому формування творчих здібностей майбутніх фахівців з
фізичної культури і спорту має відбуватися в конкретних видах їхньої рухової активності [2; 5; 11].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений аналіз теорії і практики
фізичного виховання дав змогу виявити протиріччя між наявною потребою у формуванні творчих здібностей студентів на заняттях з фізичної
культури та відсутністю методичних рішень щодо
використання засобів і методів розвитку їхньої
творчої активності, тому обґрунтування формування творчості майбутніх фахівців з фізичної
культури і спорту є актуальним. Вирішення цієї
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проблеми дасть змогу підвищити ефективність
усього навчально-виховного процесу в ЗВО, а
цілеспрямована робота з розвитку творчості сприятиме набуттю знань, умінь і навичок у руховій
сфері, підвищенню рівня розвитку фізичної культури особистості, формуванню навичок і досвіду
самостійної роботи студентів.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Основною метою нашої дослідницької
роботи є теоретичне обґрунтування фізичної культури як потужного чинника формування і розвитку
творчого потенціалу особистості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Система властивостей особистості, яка дає можливість творити, знаходити нові нестандартні
рішення і діяти оригінально, є її творчим потенціалом. Він включає в себе такі структурні компоненти: рефлексивний, мотиваційний, емоційний,
вольовий, інтелектуальний, духовно-моральний.
У таблиці 1 наведена загальна характеристика
компонентів, які утворюють єдину цілісну структуру і становлять підґрунтя особистісного потенціалу людини [10].
Таблиця 1
Основні компоненти
творчого потенціалу особистості
Компоненти
творчого
потенціалу
особистості
Рефлексивний

Мотиваційний

Емоційний

Вольовий

Інтелектуальний

Духовноморальний

Загальна характеристика
Здатність особистості відображати
результати власних дій, оцінювати
свої досягнення і недоліки, вносити
корективи в процес подальшої
діяльності.
Виражає рівень і своєрідність
інтересів і захоплень особистості,
зацікавленість і активність її участі
в творчій діяльності за домінуючої
ролі пізнавальної мотивації.
Емоційне ставлення особистості
до процесу і результату творчої
діяльності, емоційний настрій до неї,
емоційно-образні характеристики
психіки.
Здатність особистості до необхідної
саморегуляції і самоконтролю, якості
уваги, самостійність до вольового
напруження, наполегливість у
досягненні мети творчої діяльності,
вимогливість до результату власної
творчості.
Відображає оригінальність, гнучкість,
адаптованість, оперативність
мислення; легкість асоціацій; рівень
розвитку творчої уяви і спеціальних
здібностей.
Здатність особистості розрізняти й
обирати справжні моральні цінності і
дотримуватися їх у своєму житті. Він
є інтегруючим у структурі творчого
потенціалу особистості.
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Згідно з визначеними компонентами алгоритм
виховання творчості у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту буде таким.
Формування продуктивної діяльності. Першим або нижчим рівнем вважається репродуктивний або рівень відтворення. Він пов’язаний
з процесами оволодіння навичками діяльності, з
навчанням. Цей рівень передбачає повторення
розроблених іншими людьми прийомів і дій, створення продукту за зразком. Наприклад, студент,
який виконує комплекс рухових вправ за схемою,
займається репродуктивною діяльністю. Необхідно навчати студентів прагнення до нового,
вносити щось своє оригінальне в чужі схеми,
розробки, тобто використовувати в репродуктивній діяльності елементи творчості, у такий спосіб збільшуючи соціальний досвід. На стадії первісного накопичення інформації народжується
передчуття задуму, неясне очікування відкриття.
Більшість рухливих і спортивних ігор має великий потенціал фізичних вправ, виконання яких
вимагає перенесення наявних рухових навичок
в ігрову ситуацію. Особливе значення має використання методу творчих завдань, що забезпечує
розвиток творчості під час складання комбінацій
фізичних вправ [9].
Формування рефлексування. Сприяючи нагромадженню досвіду усвідомленої діяльності, рефлексія дає змогу людині повніше розкрити свою
унікальність і індивідуальність та зробити процес
творчого саморозвитку особистості студента більш
цілеспрямованим і усвідомленим. Рівень розвитку
рефлексійного компонента проявляється у ступені
свідомих суджень особистості, в яких вона в процесі творчого саморозвитку намагається сформулювати свою цінність, оцінити себе [12].
Формування мотивації до творчої діяльності
передбачає формування готовності студентів
брати участь у процесі педагогічної діяльності –
визначати теми, проблеми, завдання, самостійно
знаходити джерела інформації тощо. Результатом
виступає не тільки реальний продукт, а й саморозкриття особистості. Результат вимагає оцінки і має
бути орієнтований на корисність, потрібність створюваного продукту, тому схвалення є дуже важливим і сильним стимулом, що активізує творчість і
сприяє розвитку творчих здібностей.
Формування емоційного компонента. Практична творча діяльність керується свідомістю і
підсвідомістю. Часто поштовхом до народження
задуму може бути якась незначна подія, випадкова
зустріч, почута фраза або побачений об’єкт. Кульмінаційним моментом творчого акту є натхнення.
Людина в стані натхнення відчуває сплеск психічної і фізичної енергії і насолоду процесом.
З погляду психології натхнення супроводжується
зміненим станом свідомості, коли людина творить,
не помічаючи часу, голоду, втоми, іноді доводячи

себе до фізичного виснаження. Під його впливом продуктивність діяльності зростає в рази.
Натхнення є результатом наполегливої розумової роботи. Від захопленості творчою діяльністю
залежить інтелектуальний розвиток людини.
Формування інтелектуального компонента
творчої діяльності. Творча діяльність доступна
кожній людині з нормальним розумовим розвитком. Але потреба в творчості, яка властива дітям,
зберігається не у всіх дорослих. Причини цього
найрізноманітніші: особливості виховання, обмеження суспільства, якому не потрібно занадто
багато активних креатинів, інші. У зв’язку з тим,
що в творчому навчанні немає заздалегідь запропонованого шляху вирішення, а проблема виникає в процесі роботи, в такому разі йдеться про
розвиток так званого «дивергентного мислення».
Воно передбачає наявність таких інтелектуальних
здібностей, як гнучкість думки (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу), оригінальність (здатність висувати гіпотези, ідеї, які не регламентовані
умовами діяльності), допитливість тощо.
Формування
духовно-морального
компонента творчої діяльності. Творча діяльність в
освітньому процесі сприяє екстеріоризації особистістю нових, культурно зумовлених цінностей. Творча особистість педагога в цьому процесі виявляється часто вирішальним моментом
у розвитку і формуванні творчих можливостей
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.
Творчий рівень розвитку фізичної культури особистості відображає глибоке розуміння і переконаність у практичній необхідності використання
саме фізичної культури, її соціально духовних
цінностей для формування всебічно і гармонійно
розвиненої особистості.
Формування вольового компонента творчої
діяльності. Цей етап відрізняє високий рівень усвідомленості. На ньому відбувається осмислення і
конкретизація ідеї – наукова теорія набуває чітких
доказів, створюються схеми і план діяльності для
реалізації конструкторського задуму. Формування
вольового компонента може бути в двох формах: у
формі скрупульозного аналізу виниклої ідеї, її планування та опрацювання різних варіантів і шляхів
вирішення; в евристичній формі, коли накопичення інформації і роздуми над можливим її використанням раптово народжують оригінальну ідею.
Власне, це останній етап творчості, який відбувається на рівні свідомості. А наступний етап – це
вже практична діяльність.
Практична творча діяльність студента складається з таких видів діяльності: формулювання
проблеми → постановка завдання → планування
роботи → підбір методів виконання → захист своєї
позиції → виконання проєкту → захист проєкту.
Основним методом розвитку творчої діяльності
майбутніх фахівців з фізичної культури є метод
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творчих фізкультурно-спортивних проєктів, в яких
студенти можуть виступати одразу в декількох
ролях, які наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика діяльності
згідно з творчою роллю студента
Творча роль
студента

Характеристика діяльності

студенти використовують свої
професійні знання і вміння,
Розроблювач
а також творчі здібності та
проєкту
створюють відповідні програми
фізкультурно-спортивних заходів
різного рівня
студенти організовують і
координують процес здійснення
програми, розробленої у
Менеджер
рамках проєкту, беруть участь в
організації та реалізації рекламної
кампанії
студенти беруть участь у заходах,
які заплановані проєктом
Безпосередній
(змаганнях, іграх та інших
учасник програми
видах фізкультурно-спортивної
діяльності)
студенти аналізують
результативність проведеної
Оцінювач
роботи за критеріями її соціальної
ефективності
важливості, ціннісної значущості,
проєкту
вкладу у формування здорового
способу життя та зміцнення
здоров’я учасників програми.

Виступаючи в таких різноманітних ролях,
майбутні фахівці з фізичної культури і спорту
забезпечують розвиток власних когнітивних компонентів творчого потенціалу особистості, зміцнення мотиваційних структур власного творчого
потенціалу через включення в захоплюючі види
змагальної активності; розвиток і зміцнення
власного фізичного розвитку; умінь і навичок
здорового способу життя, умінь творчо застосовувати і використовувати свої можливості в спілкуванні, пізнанні, професійній діяльності; формування всіх компонентів творчого потенціалу
особистості.
Висновки із цього дослідження і подальші
перспективи в цьому напрямі. Фізична культура
має великий потенціал для формування у студентів не тільки самостійного пошуку, а й досвіду
творчої діяльності. Таким прикладом може служити метод творчих фізкультурно-спортивних
проєктів. Це спосіб організації самостійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури і
спорту із досягнення певного результату. Він орієнтований на інтерес, на творчу самореалізацію
особистості, що розвивається, розвиток інтелектуальних і фізичних можливостей студента, його
вольових якостей і творчих здібностей.
У навчально-виховному процесі ЗВО під час
формування творчих здібностей студентів необ-
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хідно не тільки відтворювати ними на практиці
отримані знання, а й вміти нестандартно реалізовувати їх у руховій сфері. Для того щоб майбутній фахівець з фізичної культури і спорту
активно й творчо підходив до вирішення поставлених завдань, необхідно долати усталені стереотипи в навчанні і вихованні, розширювати
арсенал засобів, методів і прийомів, які активізують мотивацію творчої діяльності студентів.
А це висуває більш високі вимоги до професійної діяльності викладачів ЗВО.
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Мета дослідження – розробити методику
проведення занять із фізичного виховання,
скласти комплекс спеціальних вправ до
занять із фізичного виховання та, використовуючи метод педагогічного абсолютного
природного експерименту, оцінити вплив
проведення занять із фізичного виховання
за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей 5–6
років із синдромом Дауна. Дослідження проводилося у формі групових занять із дітьми
5–6 років із синдромом Дауна протягом
п’яти тижнів, по три заняття на тиждень.
У дослідженні взяли участь 10 дітей віком
5–6 років. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукових даних,
педагогічний природний абсолютний експеримент. Нині у системі спеціальної корекційної освіти велика увага приділяється
корекції психомоторного розвитку дитини
із синдромом Дауна, оскільки характерними
ознаками вроджених або набутих у ранньому
дитинстві форм стійкого органічного порушення пізнавальної діяльності, як відомо, є
порушення розвитку психомоторики. Розроблена методика сенсомоторної кінезіотерапії є методикою розвитку функцій нервової
системи дитини через інтеграції сенсорної,
моторної, емоційної, поведінкової та когнітивної сфер із метою досягнення відповідності форм поведінки біологічному віку. За
методикою сенсомоторної кінезіотерапії
вправи для занять із фізичного виховання
класифікуються за цільовою спрямованістю. Проведений педагогічний природний
абсолютний експеримент дозволив виділити наслідки впливу проведення занять із
фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей 5–6 років із синдромом Дауна.
Як свідчать результати педагогічного
абсолютного природного експерименту,
розроблена автором методика сенсомоторної кінезіотерапії є ефективним засобом
психомоторного розвитку дітей 5–6 років із
синдромом Дауна.
Ключові слова: синдром Дауна, фізичне
виховання, кінезіотерапія, сенсомоторика,

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Сьогодні доведено, що одним із головних компонентів, який характеризує фізичну
досконалість організму, є рівень розвитку рухової функції, що реалізується в різноманітній
моторній діяльності. З нею пов’язані всі рухи.
Патологія рухового апарату або недоліки в роз-

психомоторика, корекційна педагогіка, психомоторний розвиток.
The purpose of the study is to develop a method
of conducting physical education sessions, to
develop a set of special exercises for physical
education classes and, using the method of a
pedagogical absolute natural experiment, to
evaluate the effect of physical education training
on the method of sensorimotor kinesiotherapy
on the psychomotor development of children
5–6 years old with Down syndrome. The study
was conducted in the form of group sessions
with children aged 5–6 with Down syndrome for
five weeks, three classes per week. The study
was attended by 10 children aged 5–6 years.
Methods of research: theoretical analysis and
generalization of scientific data, pedagogical
natural absolute experiment. Currently, in the
system of special correctional education, much
attention is paid to the correction of psychomotor
development of the child with Down syndrome,
because the characteristic signs of congenital
or acquired nearly childhood forms of persistent
organic violation of cognitive activity, as is known
violation of the development of psychomotor.
The developed technique of sensorimotor
kinesiotherapy is a method of development of
functions of the child’s nervous system through
the integration of sensory, motor, emotional,
behavioral and cognitive spheres in order to
achieve conformance of behavior patterns of
biological age. By the method of sensorimotor
kinesiotherapy, exercises for physical education
classes are classified according to the target
orientation. The conducted pedagogical natural
absolute experiment allowed to highlight the effects
of physical education training on the method of
sensorimotor kinesiotherapy on the psychomotor
development of children 5–6 years old with Down
syndrome. As a result of the pedagogical absolute
natural experiment, the method developed by
the author of sensorimotor kinesiotherapy is an
effective means of psychomotor development of
children 5–6 years with Down syndrome.
Key words: Down syndrome, physical education,
kinesiotherapy,
sensomotor,
psychomotor,
correctional
pedagogy,
psychomotor
development.

витку моторики обмежують можливості людини
у повсякденному житті, виборі професії, негативно впливають на її здоров’я і психофізичний
розвиток [5; 7].
Оптимальна рухова активність виконує роль
своєрідного регулятора розвитку організму
дитини, є необхідною умовою становлення та
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формування дитини як біологічної істоти та соціального суб’єкта [13].
Рухова функція проявляється в керуванні дитиною своєю моторикою. Вона забезпечує рухову
діяльність, без якої неможливе повноцінне життя
дітей і їх нормальний розвиток. До її компонентів
можна віднести вміння і навички у різноманітних
видах рухів, а також рівень розвитку фізичних
якостей дошкільника [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження свідчать, що у дітей із синдромом
Дауна уповільнений розвиток пізнавальних процесів, дрібної моторики та мовлення. Вони помітно відстають від однолітків у фізичному розвитку [4; 16].
Сьогодні проблема соціальної реабілітації дітей
із синдромом Дауна стає дедалі більш актуальною, адже число таких дітей має стійку тенденцію
до збільшення, змінити яку наше суспільство найближчим часом не зможе. Тому зростання числа
дітей із вищевказаним діагнозом слід розглядати
як постійно діючий фактор, що вимагає планомірних соціальних рішень [2].
Безсумнівно, діти із синдромом Дауна, як дітиінваліди та діти з інтелектуальною недостатністю,
відчувають величезні труднощі під час входження
у соціум і потребують комплексної соціальної
допомоги. Отже, вони стають клієнтами соціальної роботи та перебувають під пильною увагою
соціальних служб [12].
Одна із прикмет нашого часу – дивовижний
прогрес у розробці та практичному застосуванні
нових методів навчання дітей із відставанням
розумового розвитку. Батьки та педагоги стали
краще усвідомлювати потребу дітей із синдромом
Дауна в любові, увазі, заохоченні; вони переконалися в тому, що ці діти можуть так само, як і інші, з
користю для себе вчитися у школі [1; 6; 15].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Відомо, що синдром Дауна
є диференційованою формою психічного недорозвинення, яка відрізняється істотним поліморфізмом як у клінічній картині, так і у проявах
фізичних, психічних, інтелектуальних і емоційних
якостей. Нині актуальною залишається проблема
розвитку і корекції порушень рухової сфери дітей
із синдромом Дауна. Сучасні наукові дослідження
свідчать, що названу проблему необхідно вирішувати на заняттях із фізичного виховання за спеціально адаптованими під цей контингент дітей
методиками [3; 4; 8]. У цій роботі автором запропонована методика проведення занять із фізичного
виховання з дітьми із синдромом Дауна, вік яких –
5–6 років. У дослідженні методика має назву сенсомоторної кінезіотерапії та використовується
автором із метою розвитку психомоторики.
Мета статті – на основі теоретичного аналізу й
узагальнення наукових даних у сфері корекційної
педагогіки розробити методику проведення занять
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із фізичного виховання, скласти комплекс спеціальних вправ до занять із фізичного виховання та,
використовуючи метод педагогічного абсолютного
природного експерименту, оцінити вплив проведення занять із фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей 5–6 років із синдромом Дауна.
Виклад основного матеріалу. Дослідження
проводилося у формі групових занять із дітьми
5–6 років із синдромом Дауна протягом п’яти
тижнів на базі центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями. Заняття проводилися два рази
на тиждень. У дослідженні взяли участь 10 дітей
віком 5–6 років. Всі заняття під час дослідження
проводилися кінезіотерапевтом за присутності
директора центру, вчителя-дефектолога (тифлопедагога), соціального педагога, практичного психолога та батьків.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та
узагальнення наукових даних, педагогічний природний абсолютний експеримент.
Дослідження проводилося у три етапи.
На першому етапі вивчалася науково-методична література, був визначений набір проблем
психомоторного розвитку, які спостерігаються
у дітей із синдромом Дауна обраної для дослідження вікової групи.
На другому етапі здійснювався підбір контингенту досліджуваних, була розроблена методика
проведення занять із фізичного виховання та
складений комплекс спеціальних вправ, спрямованих на вирішення проблем психомоторного розвитку, визначених на першому етапі.
На третьому етапі були проведені заняття з
фізичного виховання за розробленою методикою
та з використанням складеного комплексу спеціальних вправ. Для оцінки впливу занять із фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей були
визначені критерії оцінки ефективності занять.
На цьому етапі був проведений педагогічний природний абсолютний експеримент, на основі його
результатів були сформульовані висновки з проведеного дослідження.
Результати дослідження. Психомоторний розвиток дитини є непрямим об’єктивним показником
дозрівання різних відділів центральної нервової
системи, яка забезпечує інтегративну діяльність
мозку. У разі затримки дозрівання центральної нервової системи у дітей із синдромом Дауна порушується формування інтегративної діяльності мозку.
Це проявляється як у недостатній сформованості
більш складних форм довільних рухів, так і в наявності патології окремих вроджених рефлекторних
рухових реакцій [9].
Нині у системі спеціальної корекційної освіти
велика увага приділяється корекції психомотор-



ного розвитку дитини із синдромом Дауна, оскільки
характерними ознаками вроджених або набутих
у ранньому дитинстві форм стійкого органічного
порушення пізнавальної діяльності, як відомо, є
порушення розвитку психомоторики.
Результати досліджень ряду авторів [1; 5; 6; 9;
14] свідчать про те, що профіль психомоторного
розвитку, притаманний дітям із синдромом Дауна,
є асинхронним: до складу входять позитивні показники за деякими лініями розвитку (наприклад,
певні здібності, пов’язані з переробкою зоровопросторової інформації, соціально-емоційний
розвиток), так і проблемні сторони, такі як рухова
сфера, переробка звукової інформації, порушення
експресивного мовлення. За даними сучасних
досліджень у сфері корекційної педагогіки, у всіх
дітей із синдромом Дауна є певний повторюваний
набір проблем психомоторного розвитку, що розрізняються за ступенем тяжкості:
– зниження швидкості обробки інформації;
– порушення пропріоцепції;
– знижений м’язовий тонус;
– неадекватність постуральних реакцій (включаючи реакції рівноваги);
– порушення координаційних процесів (симетричних і латеральних);
– слабкість автоматизму та їх інтеграції в русі;
– труднощі автоматизації рухових навичок [6].
Вітчизняні автори, а саме Н.Є. Нестерчук та
І.О. Осіпчук, провівши аналіз науково-методичної
та спеціальної літератури з проблеми психомоторного розвитку дітей 5–6 років із синдромом Дауна,
дійшли висновку, що у 90% дітей у дошкільному
віці спостерігається значне відставання в розвитку
рухової діяльності порівняно з дітьми без цього
синдрому [9].
Багато авторів стверджують, що однією з причин порушення функціонування психіки у дітей із
синдромом Дауна є значна функціональна незрілість психічних функцій, а також несформованість
неврологічних апаратів сприйняття і руху [3].
Розроблена методика сенсомоторної кінезіотерапії, запропонована автором як один із методів роботи з дітьми з обмеженими можливостями
здоров’я, в т. ч. з дітьми із синдромом Дауна, є
методикою розвитку функцій нервової системи
дитини через інтеграції сенсорної, моторної, емоційної, поведінкової та когнітивної сфер із метою
досягнення відповідності форм поведінки біологічному віку.
Ця методика була розроблена на основі досвіду
проведення занять із дітьми з синдромом Дауна
таких авторів, як А.А. Мухіна, А.З. Дроздова,
Б.М. Коган [6], Е.Ф. Архіпова [1], О.П. Мурзіна [5]
та О.Б. Нагорна [8] та була адаптована під групу
досліджуваних.
За запропонованою методикою кінезіотерапевт
займається поліпшенням сенсомоторної інте-
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грації психічних процесів у дитини за допомогою
здійснення локомоторних актів, маніпулювання
об’єктами, «розпізнавання» подій, що відбуваються як у власному тілі дитини, так і поза ним.
Це доповнюється оптимізацією афективної сфери
дитини. Основна ідея запропонованого комплексу
спеціальних вправ і прийомів полягає у збільшенні
обсягу розпізнавання людей, їх рухів, окремих
об’єктів у середовищі, а також явищ соціального
життя за рахунок поліпшення цілісного функціонування психіки дитини.
Під час проведення сенсомоторної кінезотерапії у дитини одночасно актуалізуються 4 конфігурації [6]:
– переживання свого тіла;
– переживання об’єкта;
– переживання взаємодії з педагогом;
– цілісна увага – об’єднання уваги дитини та
кінезіотерапевта, спрямованої на виконання спільної діяльності.
За даними наукових досліджень, є деякі особливості проведення занять із фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії
та виконання самих вправ, а саме темп заняття,
його тривалість, ритм виконання комплексу вправ
[1; 5; 6; 14].
Під час проведення занять із фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії
рекомендується дотримуватися певного темпу
заняття. Наприклад, на етапі розтирання, розминання і сортування темп повільний, а всі інші
вправи виконуються в інтенсивному темпі, без
пауз між ними. Особлива увага приділяється ритмічності виконання вправ.
Заняття триває в середньому близько 50 хвилин. Цей час може зменшуватися до півгодини за
появи вегетативних реакцій і ознак афективного
перевантаження. Заняття проводиться з постійним рахунком до десяти для створення стійкої
ритмічної звукової конструкції, що супроводжує
вправу [4; 16].
Останні 10 хвилин заняття відводяться на спів,
конструювання, збирання великих пазлів та інші
завдання, спрямовані переважно на актуалізацію
когнітивних функцій [1; 5]. Це пов’язано з тим, що
після рухових вправ у дитини підвищується психічний тонус, і в цей момент оптимальні завдання,
які спрямовані на розвиток когнітивної сфери та
поліпшують емоційний фон. Діти з вираженим
негативізмом після моторних вправ легше втягуються у спільну діяльність, спрямовану на взаємодію педагога і дитини.
На проведених автором заняттях були дотримані правила безпеки під час проведення занять
із фізичної культури і спорту в загальноосвітніх
навчальних закладах [11] та створені педагогічні
умови [15], що включають адекватний характер
спілкування і взаємодії кінезіотерапевта з дитиною,
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включення батьків у педагогічний процес, організацію предметно-розвиваючого середовища. Адекватний характер спілкування і взаємодії ґрунтувався
на встановленні емоційно-особового контакту кінезіотерапевта з кожною дитиною. Емоційність кінезіотерапевта стимулювала активність, підтримувала
інтерес до предметів, грала інформативну роль у
психомоторному розвитку дітей. Враховувалися
психофізіологічні умови для ефективного використання потенційних можливостей кожної дитини. Під
час побудови змісту занять автор дотримувався
основних принципів корекційної педагогіки [10].
За методикою сенсомоторної кінезіотерапії
вправи для занять із фізичного виховання класифікуються за цільовою спрямованістю на:
I. вправи для оптимізації тонічного компонента моторики пасивним способом;
II. вправи для розвитку зорово-моторної координації;
III. вправи для інтеграції ранніх поз і рухів у
більш складні координації;
IV. вправи для розвитку когнітивної сфери.
Нижче наведений комплекс спеціальних вправ,
який використовувався на заняттях із фізичного
виховання з дітьми 5–6 років із синдромом Дауна.
I. Вправи для оптимізації тонічного компонента
моторики пасивним способом.
1. Розтирання. Розтирання проводяться на
початку заняття. Спершу розтирають кисті рук,
особливо пальці, поверхню долоні, зап’ястя, потім
передпліччя і далі до проксимальних відділів плечей. Потім ретельно розтирають стопи з акцентом
на основу пальців із підошовної сторони, проводиться осьове скручування стопи, розтирання
ахіллового сухожилля, а далі – глибоких м’язів
гомілок і колінних суглобів.
2. «Віджимання». Під віджиманням розуміється щільне здавлювання корпусу тіла і кінцівок,
яке триває 10–15 секунд. У положенні на животі
віджимається область лопаток, підлопаткова
область, сідниці, стегна, гомілки. Тиск розвивається повільно, постійно, вихід зі здавлювання
також здійснюється поступово.
3. Маніпуляції та вправи на голові. Область
голови розділяється на лицьову і тім’яно-потиличну.
За іннервацією лицьова частина самостійна, а
тім’яно-потилична розглядається як продовження
шийного відділу. На лицьовій частині проводяться
розслаблюючі маніпуляції з жувальною мускулатурою, м’який масаж мімічних м’язів. Масажується
також під’язична область: дитина інструктується
для здійснення рухів язиком (випинання вперед і
латеральні висовування). На тім’яній області проводяться маніпуляції з метою зменшення напруги
сухожильного шолома голови і локальних сполучень із клітковиною шкіри.
II. Вправи для розвитку зорово-моторної координації.
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1. Пальчикова вправа з мовним супроводом «Горіхи» (самомасаж). Обладнання: горіхи
або каштани. Поклавши горішок або каштан між
долонями, кінезіотеапевт починає читати віршикказку, а діти виконують вправи за ним. Довільними
рухами котити горіх по долоні. Почергово стискати
горіх у лівій і правій долонях.
2. Удари. Удари долонями починаються з простих симетричних рухів, а потім проводяться удари
із зімкненням пальців рук (ближче – далі; слабше –
сильніше), перехресні хлопки.
3. Вправи «Павук» і «Бджола». «Павук» –
кінезіотерапевт пальцями руки імітує рух павука
(у різних напрямках у бік дитини, видаючи звук,
постукуючи пальцями руки об підлогу), завдання
дитини – відстежити «павука» за допомогою зору
і слуху і зловити його кистю руки; в іншому разі
«комаха» «кусає» дитину. «Бджола» – кінезіотерапевт пальцями руки імітує рух оси (у різних
напрямках у бік дитини, видаючи звук пальцями
руки), завдання дитини – відстежити «бджолу» за
допомогою зору і слуху і зловити її кистю руки; в
іншому разі «бджола» «кусає» дитину.
Вправи сприяють розвитку дрібної моторики
рук, поліпшенню координації дрібних рухів пальців рук, розвитку вміння здійснювати мовленнєвий
супровід дій, розвитку пасивного й активного словника, просторових уявлень, уваги, пам’яті, наочнообразного мислення.
4. Спостереження за предметами.
Здійснюється в різних положеннях тіла. Важливими є такі положення дитини: лежачи на спині,
лежачи на животі з опорою на лікті, сидячи, стоячи.
III. Вправи для інтеграції ранніх поз і рухів у
більш складні координації.
1. Вправи із втратою рівноваги. Падіння
фронтальне: спочатку з колін на дві руки, потім
на одну руку, потім стійка. Падіння дорзальне, з
обов’язковим підніманням ніг. Падіння з медицинболом на руки. Перекид.
2. Осьові вправи: повзання на животі та спині,
«колода», «качалочка», вправи на черевний прес,
верхню і нижню частину, переноси ніг лежачи
на спині, зігнутих у колінах і прямих, вправи на
«колоді».
3. Вправи на балансування: стояння на одній
нозі, стояння на гімнастичній лаві, вимушені
поздовжні та поперечні розгойдування у стоячому
положенні під ритмічні дитячі вірші.
4. Вправи з важкими м’ячами. Вага м’ячів – 1,
2, 3 кг. Кидки відбуваються від грудей і з-за голови.
5. Вправи з тенісними м’ячами.
6. Вправи на шведській стінці (підйом і спуск
5–10 разів).
7. Вправи з кеглями.
8. Повзання: на спині, на грудях під стільцями,
по стільцях (рачки), по колу з-під різних матів,
лавок, стільців.



9. Гра у хокей із ключками та м’ячем для великого тенісу з метою забити м’яч у ворота.
10.Стрибки на батуті (приблизно 100 стрибків).
IV. Вправи для розвитку когнітивної сфери.
На цьому етапі використовуються стандартні
дефектологічні методики, але з деякими особливостями: так, наприклад, сортування за формою
або кольором здійснюється з різнокольоровими
кубиками різної форми. Кубиків не менше 50.
Приділяється особлива увага тому, щоб гра була
спільною.
Для оцінки впливу занять із фізичного виховання, проведених за методикою сенсомоторної
кінезіотерапії, на психомоторний розвиток дітей
5–6 років із синдромом Дауна були виділені, на
основі аналізу наукових досліджень цієї проблеми,
такі критерії оцінки ефективності занять:
– удосконалення наявних і розвиток нових
умінь, навичок рухових функцій;
– готовність до варіативного застосування набутих умінь, навичок, формування альтернативного
переміщення у разі порушення моторних функцій;
– мотивація дитини до активної навчальної та
рухової діяльності [9].
Педагогічний природний абсолютний експеримент автора на заняттях із фізичного виховання
з дітьми 5–6 років із синдромом Дауна дозволив
виділити такі наслідки впливу проведення цих
занять:
1) зменшення функціональної гіпотонії (це
виражається у збільшенні кількості повторів
вправи, зменшенні часу виконання завдання за
однакової інструкції, збільшенні часу заняття);
2) збільшення
різноманітності
діяльності
(збільшення кількості вправ, які виконуються протягом заняття, поліпшення переключення уваги,
підвищення темпу виконання завдання);
3) розвиток спілкування (навчання мовлення в
довербальний і вербальний періоди);
4) розвиток загальної моторики (самостійно
сидіти, повзати, ходити, лазити, ловити м’яч, кататися на велосипеді);
5) розвиток дрібної моторики (використання пальців рук у захопленні; маніпулювання
об’єктами – пересипання, перекладання, сортування, вкладання, відкручування-закручування,
опускання і проштовхування предмета в отвір,
нанизування, витягування предмета з ємності,
відкривання і закривання різних коробочок, використання інструментів: ложки, молоточка, пінцета;
здатність дивитися, уміння хапати, фіксування
предметів, уміння класти речі у відповідні місця,
уміння маніпулювати речами, малювання, навички
користування книгою розгадування загадок і головоломок, робота з предметами та малюнками, підготовка до школи);
6) розвиток великої моторики та координації
рухів (розвиток постуральних реакцій, утримання
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голови, сидіння, стояння, повзання, лазіння,
ходьба, різноманітність дій із м’ячем, стояння на
одній нозі, стрибання, перекиди, падіння);
7) сприйняття мовлення (уміння слухати і
зосереджувати увагу на мовленні співрозмовника,
уміння реагувати на жести та виконувати прості
вказівки, уміння реагувати на вказівки, що включають слова, які позначають місце розташування,
розуміння граматичних особливостей);
8) удосконалення роботи апарату артикуляції
(розвиток м’язів обличчя, різноманітність міміки та
звукового діапазону);
9) самообслуговування та соціальні навички
(навички самостійно їсти та пити, користуватися
туалетом, одягатися, умиватися, уміння взаємодіяти з оточенням і грати наодинці й у групі з однолітками).
Отже, результати використання методики сенсомоторної кінезіотерапії на заняттях із фізичного
виховання демонструють, що вона є ефективним
інструментом для поліпшення психомоторних
функцій дітей віком 5–6 років із синдромом Дауна.
Діти стали краще орієнтуватися у просторі та розбиратися у власному тілі, швидше реагувати на
зміни середовища і пристосовуватися до них. Підвищився їх когнітивний рівень, покращилися рухові
можливості (діти стали моторно спритнішими,
рухи стали більш чіткими, компонентів порушення
координації рухів стало менше). З дітьми стало
легко домовлятися, здійснювати більш складну
спільну діяльність. Час виконання будь-якого
завдання (як фізичного, так і розумового) і ступінь
активної участі в ньому збільшилися в кілька разів
порівняно з початковими показниками.
Висновки. Методика сенсомоторної кінезіотерапії є методикою розвитку функцій нервової
системи дитини через інтеграцію сенсорної, моторної, емоційної, поведінкової та когнітивної сфер
із метою досягнення відповідності форм поведінки
біологічному віку. За методикою кінезіотерапевт
займається поліпшенням сенсомоторної інтеграції психічних процесів у дитини за допомогою
здійснення локомоторних актів, маніпулювання
об’єктами, «розпізнавання» подій, що відбуваються як у власному тілі дитини, так і поза ним.
Визначені такі особливості проведення занять із
фізичного виховання за методикою сенсомоторної
кінезіотерапії та виконання самих вправ, як темп
заняття, його тривалість, ритм виконання комплексу вправ.
За методикою сенсомоторної кінезіотерапії
вправи для занять із фізичного виховання класифікуються за цільовою спрямованістю на вправи
для оптимізації тонічного компонента моторики
пасивним способом, вправи для розвитку зоровомоторної координації, вправи для інтеграції різних
поз і рухів у більш складні координації, вправи для
розвитку когнітивної сфери.
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Проведений педагогічний природний абсолютний експеримент дозволив виділити наслідки
впливу проведення занять із фізичного виховання
за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей 5–6 років із синдромом
Дауна. Це зменшення функціональної гіпотонії,
збільшення різноманітності діяльності, розвиток
спілкування, розвиток загальної моторики, розвиток дрібної моторики, розвиток великої моторики
та координації рухів, сприйняття мовлення, удосконалення роботи апарату артикуляції, самообслуговування та соціальні навички. Таким чином,
за результатами педагогічного абсолютного природного експерименту, метод сенсомоторної кінезіотерапії є ефективним засобом психомоторного
розвитку дітей 5–6 років із синдромом Дауна. Ця
методика може бути використана у роботі реабілітаційних центрів, дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини.
Перспективи подальших досліджень полягають
у проведенні більш детальних педагогічних порівняльних експериментів впливу розробленої методики проведення занять із фізичного виховання
дітей із синдромом Дауна як досліджуваної, так і
інших вікових груп, особливо молодшого та середнього дошкільного та молодшого шкільного віку,
оскільки у ці вікові періоди необхідний розвиток
функцій нервової системи дитини через інтеграцію сенсорної, моторної, емоційної, поведінкової
та когнітивної сфер.
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Порушення рухових функцій у дітей, хворих на церебральний параліч, завжди поєднується з порушенням психічних функцій і
особистості. У статті розкрито основні
особливості інтелектуального розвитку
дітей із церебральним паралічем, описано
характерні для таких дітей специфічні відхилення розумового розвитку та інтелекту
загалом. Визначено, що у дітей із церебральним паралічем чіткий взаємозв’язок
між проявами рухових і психічних порушень
відсутній: тяжкі розлади рухів можуть поєднуватися з легкою затримкою психічного
розвитку, а залишкові явища дитячого церебрального паралічу – із тяжким недорозвиненням психічних функцій. Органічне ураження
центральної нервової системи чинить негативний вплив на розвиток особистості
дітей із церебральним паралічем, що багато
в чому визначає особливості особистісного
реагування дитини на фізичний дефект.
Для психіки дітей із ДЦП характерні порушення формування пізнавальної активності,
емоційно-вольової сфери, особистості. Ряд
порушень пізнавальної діяльності характерний для певних клінічних форм захворювання. Нами описано взаємозв’язок у розвитку рухових та інтелектуальних функцій у
дітей раннього віку та виявлено, що розвиток інтелекту залежить від типу диплегії:
за спастичної диплегії спостерігається
задовільний розвиток словесно-логічного
мислення із вираженою недостатністю просторового гнозису і праксису; структура
інтелектуальних порушень за гіперкінетичної форми дитячого церебрального паралічу
відрізняється збереженням інтелектуального потенціалу. Для дітей із церебральним паралічем характерні різноманітні розлади емоційно-вольової сфери та поведінки,
наявність егоцентризму, сугестивності,
зниження вольової активності. Емоційні розлади дітей із церебральним паралічем зумовлені наявністю фізичного дефекту та ряду
інших, описаних у статті.
Ключові слова: дитячий церебральний
параліч, розумова відсталість, затримка
психічного розвитку, затримка інтелекту-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Дитячий церебральний параліч (далі – ДЦП) нині
є одним із найбільш поширених захворювань нервової системи в дитячому віці в усіх країнах світу.
ДЦП – важке захворювання, яке виникає у дитини
внаслідок ураження головного і спинного мозку на
ранніх етапах його формування. В одній із наших
попередніх робіт ми дослідили особливості психологічного розвитку дітей із церебральним паралічем. Ця робота – продовження дослідження особливостей розвитку дітей із ДЦП.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема інтелектуального розвитку дітей із церебральним паралічем відображена у працях бага-

ального розвитку, порушення пізнавальної
сфери, порушення мотиваційної сфери.
The article reveals the main features of the
intellectual development of children with cerebral
palsy, describes the specific deviations of mental
development and intellect in general for such
children. Violations of motor functions in children
with cerebral palsy, always combined with a
violation of mental functions and personality. It
has been determined that in children with cerebral
palsy there is no clear correlation between
manifestations of motor and mental disorders:
severe disorders of movements can be combined
with a slight delay in mental development, and the
residual effects of childhood cerebral palsy – with
severe underdevelopment of mental functions.
The organic defeat of the central nervous system
has a negative effect on the development of
the personality of children with cerebral palsy,
which largely determines the peculiarities of the
child's personal response to a physical defect.
For the psyche of children with cerebral palsy
characterized by a violation of the formation of
cognitive activity, emotional-volitional sphere,
personality. A number of violations of cognitive
activity are characteristic of certain clinical forms of
the disease. We have described the relationship in
the development of motor and intellectual functions
in young children and found that the development
of intelligence depends on the type of diplegia:
with spastic diplegia satisfactory development of
verbal-logical thinking with severe failure of spatial
gnosis and praxis; the structure of intellectual
disorders in the hyperkinetic form of cerebral palsy
differs by the preservation of intellectual potential.
For children with cerebral palsy, various disorders
of the emotional-volitional sphere and behavior,
the presence of egocentrism, suggestibility, and
decrease of volitional activity are characteristic.
Emotional disorders of children with cerebral palsy
are due to the presence of a physical defect and a
number of other, which we described in the article.
Key words: child cerebral palsy, mental
retardation, mental retardation, intellectual
development delay, violation of the cognitive
sphere, violations of the motivational sphere.

тьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Це питання
доволі ґрунтовно досліджене.
Кореляцію між руховими та психічними порушеннями вивчали такі науковці, як К.А. Семенова,
Н.Б. Шабаліна, Д.І. Лаврова, А. Добровольська,
І.Ю. Левченко та ін. Взаємозв’язок розвитку рухових та інтелектуальних функцій у дітей раннього
віку розглядали вітчизняні та зарубіжні автори
М.Ю. Кистяковська, М.М. Кольцова, Н. Mussen.
Опосередкованість зв’язку між тяжкістю клінічних
проявів і рівнем розвитку психічних функцій досліджували Л.М. Шипіцин та І.І. Мамайчук. Варіативність розладів емоційно-вольової сфери вивчали
О.С. Каліжнюк, І. Кириченко, Є.М. Мастюкова. Такі
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вчені, як М.В. Іпполітова, Р.Д. Бабенкова досліджували зв’язок між вихованням і специфікою інтелектуального розвитку дітей із ДЦП. Вплив усвідомлення
дитиною своєї фізичної неповноцінності аналізували
Л.М. Шипіцин, Е.С. Іванов, Л.А. Данилова.
Вплив фізичного дефекту на інтелект вивчали
вчені І. Левченко, І.І. Мамайчук, В. Пятакова;
P.Н. Mussen, J. Kagan, A.С Huston. Такі автори,
як О.С. Каліжнюк, І.Ю. Левченко, В.B. Ковальов,
І.І. Мамайчук, Л.М. Шипіцин досліджували порушення особистісного розвитку у дітей із церебральним паралічем.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Недостатньо вивченим
залишається питання інтелектуального розвитку
дітей із церебральним паралічем. У роботі ми розглянемо особливості інтелектуального розвитку
дітей із церебральним паралічем, аби дослідити
специфіку цього захворювання та краще вивчити
особливості інтелектуального розвитку дітей, які
мають ДЦП.
Мета статті – дослідити особливості інтелектуального розвитку дітей із церебральним паралічем.
Виклад основного матеріалу. Провідними у
клінічній картині ДЦП є рухові порушення. Характерним для цих порушень є те, що вони часто
поєднуються з розладами психіки, мовлення,
інших аналізаторних систем і в умовах недостатньої корекції можуть негативно впливати на формування психічних функцій і мовлення та інтелекту
загалом.
Механізм порушення психіки під час ДЦП
досить складний і визначається часом, ступенем
і локалізацією ураження мозку. Картина психічних
порушень за умови раннього внутрішньоутробного ураження характеризується грубим недорозвиненням інтелекту. Якщо ураження розвинулися
у другій половині вагітності й у період пологів, то
психічні захворювання мають більш мозаїчний,
нерівномірний характер.
У дітей із церебральним паралічем чіткий
взаємозв’язок між проявами рухових і психічних
порушень відсутній: тяжкі розлади рухів можуть
поєднуватися з легкою затримкою психічного розвитку, а залишкові явища ДЦП – із тяжким недорозвиненням психічних функцій.
Для психіки дітей із ДЦП характерні порушення
формування пізнавальної активності, емоційновольової сфери, особистості.
Є різні погляди на кореляцію між руховими і
психічними порушеннями. К.А. Семенова [10] і
Denhoff [14] вважають, що чим важчий руховий
дефект, тим більше виражені психічні порушення.
Визнаючи певну залежність вираженості психічних
порушень від тяжкості рухового дефекту, відзначають такі випадки, коли хворі з важкими руховими
порушеннями мають нормальний інтелект.
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Через особливості розвитку дітей із ДЦП часто
за зовнішніми проявами дитину з церебральним паралічем можна прийняти за розумово відсталу. Для вивчення інтелекту дитини і, отже, для
з’ясування можливостей лікувально-компенсаторної роботи з нею необхідна особлива підготовка
фахівців. V. Cardwel [13] розробила методику спеціального клініко-психологічного обстеження, внаслідок проведення якого з’ясувалося, що рухові
порушення і дефекти мовлення дітей із церебральним паралічем можуть заважати правильній
оцінці їх інтелекту. На підставі цього дослідження
автор дійшла висновку, що усвідомлення лікарями
і психологами особливостей дітей із церебральним паралічем і вироблення адекватних методів
обстеження їх інтелекту допоможуть більш правильно оцінити їх розумові здібності та виявити
реальний відсоток розумово відсталих серед цієї
категорії дітей.
Вченими доведений взаємозв’язок розвитку
рухових та інтелектуальних функцій у дітей раннього віку [5; 15]. P.H. Mussen та його колеги виявили високу кореляцію між низькою руховою оцінкою у віці 4–9 місяців і низькою інтелектуальною
оцінкою до 1 року 5 місяців життя.
Завдяки ретельному психолого-педагогічному
обстеженню дитини із загрозою ДЦП можна отримати високоінформативні дані про можливий розвиток затримки психічного розвитку вже в перші
3 місяці життя [8, с. 16–22]. У немовлят із церебральною органічною недостатністю спостерігається, з одного боку, виражена гетерохромність
у розвитку психічних функцій, з іншого – їх автономність. Чим більше виражена автономність
психічних функцій, тим нижча динаміка психічного розвитку дитини. Водночас Л.М. Шипіцин та
І.І. Мамайчук відзначають, що прямого зв’язку між
тяжкістю клінічних проявів і рівнем розвитку психічних функцій не виявлено [12].
Ряд порушень пізнавальної діяльності характерний для певних клінічних форм захворювання. За спастичної диплегії спостерігається
задовільний розвиток словесно-логічного мислення із вираженою недостатністю просторового
гнозису і праксису. Виконання завдань, що вимагають участі логічного мислення, усної відповіді
не складає для дітей із цією формою ДЦП особливих труднощів. Проте вони відчувають істотні
ускладнення під час виконання завдань на просторове орієнтування, не можуть правильно
скопіювати форму предмета, часто дзеркально
зображують асиметричні фігури, проблемно
освоюють будову тіла. Для цих дітей характерні порушення функції лічби, що виражається
в утрудненні глобального сприйняття кількості,
порівняння цілого та його частин, засвоєння
складу числа, у порушенні сприйняття розрядної
будови числа і засвоєнні арифметичних знаків.



Важливо підкреслити, що окремі локальні порушення вищих коркових функцій (просторового
гнозису і праксису, порушення функції лічби, яке
іноді доходить до вираженої акалькулії) можуть
спостерігатися і за інших форм ДЦП. Проте,
безсумнівно, ці порушення найчастіше відзначаються в умовах спастичної диплегії. У дітей
із правостороннім геміпарезом часто спостерігається оптико-просторова дисграфія, яка проявляється під час читання і письма: читання
утруднене і сповільнене, оскільки діти плутають
подібні за позначенням букви, на письмі спостерігаються елементи дзеркальності. У цих дітей
пізніше, ніж у їхніх однолітків, формується уявлення про будову тіла, вони довго не розрізняють праву і ліву руку.
Структура інтелектуальних порушень за гіперкінетичної форми ДЦП відрізняється своєрідністю.
У більшості дітей у зв’язку з переважним ураженням підкіркових відділів мозку інтелект потенційно
збережений. Провідне місце у структурі порушень
займають недостатність слухового сприйняття
і мовленнєві порушення (гіперкінетична дизартрія). Діти відчувають труднощі під час виконання
завдань, що вимагають мовного оформлення, і
легше виконують візуальні інструкції. Для гіперкінетичної форми ДЦП характерним є задовільний розвиток праксису та просторового гнозису, а
труднощі у навчанні частіше пов’язані з порушеннями мовлення та слуху.
Для дітей із церебральним паралічем характерні різноманітні розлади емоційно-вольової
сфери та поведінки [3]. В одних дітей вони проявляються у вигляді підвищеної емоційної збудливості,
дратівливості, рухової розгальмованості, в інших –
у вигляді загальмованості, сором’язливості, боязкості. Схильність до зміни настрою часто поєднується з інертністю емоційних реакцій. Підвищена
емоційна збудливість нерідко поєднується з плаксивістю, дратівливістю, примхливістю, реакцією
протесту, які посилюються в новому для дитини
середовищі і через втому. Іноді відзначається
радісний, піднесений, добродушний настрій зі
зниженою критичністю до свого стану. Порушення
поведінки зустрічаються доволі часто і можуть
проявлятися у вигляді рухової розгальмованості,
агресії, реакції протесту щодо оточуючих. У деяких
дітей можна спостерігати стан повної байдужості,
байдужого ставлення до навколишнього світу.
Слід підкреслити, що порушення поведінки відзначаються не у всіх дітей із церебральним паралічем: у дітей зі збереженим інтелектом – рідше, ніж
у розумово відсталих, а у спастиків – рідше, ніж у
дітей із гіперкінезами [16].
Для дітей із ДЦП характерна незрілість емоційно-вольової сфери, наявність егоцентризму,
сугестивності, зниження вольової активності,
що пов’язують із неправильним вихованням [1].

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 КОРЕКЦІЙНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
Усвідомлення дитиною своєї фізичної неповноцінності призводить до формування зниженого
настрою [11].
А. Семенова та Н.М. Махмудова підкреслюють,
що за проявами органічних розладів у хворих на
ДЦП (паралічами, парезами, затримкою психічного розвитку) менш помітні неврозоподібні та
невротичні розлади, які суттєво ускладнюють клінічну картину, істотно впливаючи на проведення
реабілітаційних заходів і соціальну адаптацію хворих [10]. Неврозоподібні фобічні стани без певного
змісту, зазвичай, проявляються у вигляді виражених судинних реакцій, різко вираженим потовиділенням тощо. Провокуючим моментом може бути
гучний голос, неочікуваний звук, нова ситуація.
Одна з форм страху найчастіше пов’язана з порушеннями моторики, у зв’язку з чим постійно виникає травмуюча ситуація [3]. Це страх пересування,
страх падіння, висоти, самотності тощо. Ці страхи
ускладнюють адаптацію дітей, і вони опановують
навик пересування лише за присутності дорослих.
У походження цієї форми неврозу велику роль відіграють порушення зорово-вестибулярних зв’язків
і рухових функцій. Такі діти вразливі, невпевнені,
нерішучі, швидко стомлюються.
Емоційні розлади дітей із церебральним паралічем зумовлені наявністю фізичного дефекту,
вихованням за типом гіперопіки, ранньої соціальної та психічної депривації, госпіталізацією, іноді з
множинними хірургічними втручаннями [6].
Порушення особистісного розвитку у дітей із
церебральним паралічем спостерігається доволі
часто. Порушення формування особистості за
ДЦП пов’язані з дією багатьох факторів (біологічних, психологічних, соціальних). Крім реакції на
усвідомлення власної неповноцінності, має місце
рання соціальна депривація (ізоляція від однолітків у зв’язку з фізичним дефектом), а також неправильне виховання і своєрідне ставлення оточуючих до хворої дитини [4, с. 6–7]. Фізичний недолік
істотно впливає на соціальну позицію дитини, підлітка, на його ставлення до навколишнього світу,
наслідком чого стає спотворення провідної діяльності та спілкування з оточуючими. У дітей із ДЦП
відзначаються такі порушення особистісного розвитку, як знижена мотивація до діяльності, страхи,
пов’язані з пересуванням і спілкуванням, прагнення до обмеження соціальних контактів. Причиною цих порушень найчастіше є неправильне
виховання хворої дитини і реакція на фізичний
дефект.
Органічне ураження ЦНС чинить негативний
вплив на розвиток особистості дітей із ДЦП, що
багато в чому визначає особливості особистісного
реагування дитини на фізичний дефект.
Вивчаючи особливості мотиваційної сфери
дітей із церебральним паралічем, встановлено
переважання мотиву підпорядкування дорослому,
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надмірний розвиток якого має негативний, гальмівний вплив на формування активних установок
особистості [9, с. 26–31].
Достатній інтелектуальний розвиток у хворих
на ДЦП часто супроводжується відсутністю впевненості в собі, самостійності, підвищеною сугестивністю. Особистісна незрілість проявляється в
наївності суджень, слабкій орієнтованості в побутових і практичних питаннях життя. У дітей і підлітків легко формуються нездатність і небажання
до самостійної практичної діяльності. Виражені
труднощі соціальної адаптації сприяють формуванню таких рис особистості, як боязкість,
сором’язливість, невміння постояти за себе. Це
поєднується з підвищеною чутливістю, вразливістю, замкнутістю.
Для дитини, підлітка зі зниженим інтелектом
характерні низький пізнавальний інтерес, недостатня критичність. Почуття неповноцінності виражено менше, але відзначається байдужість, слабкість вольових зусиль і мотивації. О.С. Каліжнюк
відзначає деяку кореляцію між характером неврологічних розладів і емоційними і характерологічними особливостями хворих: діти зі спастичною
диплегією схильні до страхів, боязкі, пасивні, проблемно йдуть на контакт з оточуючими, глибоко
переживають фізичний дефект, погано переносять
шум; із гіперкінетичною формою ДЦП – активніші,
емоційні, товариські, мають багато друзів, менше
переживають дефект, частіше менш критичні до
свого захворювання, переоцінюють свої можливості, можуть переходити до гніву і люті [3].
Висновки. Порушення рухових функцій у
дітей, хворих на церебральний параліч, завжди
поєднується із порушенням психічних функцій
і особистості загалом. Для психіки дітей із ДЦП
характерні порушення формування пізнавальної активності, емоційно-вольової сфери, особистості. Існує взаємозв’язок у розвитку рухових
та інтелектуальних функцій у дітей раннього віку.
Розвиток інтелекту залежить від типу диплегії.
Для дітей із церебральним паралічем характерні
різноманітні розлади емоційно-вольової сфери та
поведінки, наявність егоцентризму, сугестивності,
зниження вольової активності. Емоційні розлади
дітей із церебральним паралічем зумовлені наявністю фізичного дефекту та ряду інших причин,
описаних вище. Порушення формування особис-
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тості за ДЦП пов’язані з дією багатьох факторів,
описаних у роботі, а також із неправильним вихованням і своєрідним ставленням оточуючих до
хворої дитини.
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У статті розглянуто загальні положення з
методології педагогічного дослідження на
етапі вивчення питання специфіки використання методів, форм, засобів та прийомів
формування соціально-економічних знань
у розумово відсталих учнів на уроках курсу
«Географія України». Описано організацію і
методику проведення експериментального
дослідження стосовно професійної підготовки та готовності вчителів спеціальних
шкіл до формування соціально-економічних
знань в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку під час вивчення курсу «Географія України» (9 клас). Проаналізовано
роботи науковців з питань методології та
методики педагогічних досліджень, організації досліджень й обробки отриманих
результатів, окремих аспектів підготовки
вчителів географії до формування знань
географічного змісту, географічної освіти
учнів з особливими освітніми потребами,
професійної компетентності вчителів географії в Україні, готовності корекційних
педагогів до формування знань в учнів з
порушеннями інтелектуального розвитку.
Здійснено аналіз відвіданих уроків учителів
географії спеціальних шкіл, проаналізовано
результати їх анкетування, вивчення документації вихователів груп подовженого
дня спеціальних шкіл. Описано результати
констатуючого експерименту шляхом
аналізу проблеми дослідження, змісту предметної компетентності вчителів-практиків. Визначено, що вчителями перевага
надається позитивній мотивації пізнавальної та навчальної діяльності учнів, використанню особистісно орієнтованого підходу
у навчанні, використанню міжпредметних
зв’язків. Встановлено, що вчителі-практики
не завжди активно і стереотипно використовують незначну кількість методів і
прийомів навчання: провідними, найбільш
вживаними методами з формування соціально-економічних знань учнів 9-х класів, що
активно використовуються на всіх етапах
уроків географії, є словесні методи (розповідь, бесіда, пояснення).
Встановлено, що є потреба у розробці
методики формування соціально-економічних знань в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в межах вивчення курсу
«Географія України».
Ключові слова: педагогічний експеримент,
анкетування, соціально-економічні знання,
готовність учителів географії до форму-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
На сучасному етапі розвитку освіти України відбуваються зміни пріоритетів і соціальних цінностей
суспільства: проблемі виховання, освіти і розвитку

вання знань, учні з порушенням інтелектуального розвитку, курс «Географія України».
The article describes the general provisions of
the methodology of pedagogical research at the
stage of studying the issue of the specifics of
using methods, forms, means and methods of
forming socio-economic knowledge of mentally
retarded students in the lessons of the course
“Geography of Ukraine”. The organization and
methods of conducting an experimental study of
the training and readiness of teachers of special
schools to form socio-economic knowledge
among students with intellectual disabilities when
studying the course “Geography of Ukraine” (9th
grade) are described. The analysis of works of
scientists on the methodology of pedagogical
research, organization of research and processing
of the results, some aspects of training teachers
of geography to the formation of knowledge of
the geographical content, geographical education
of senior pupils with special educational needs,
professional competence of teachers of geography
in Ukraine, readiness of correctional teachers
to the formation of knowledge in children with
intellectual disabilities was made. The analysis of
the attending lessons of teachers of geography of
special schools was carried out, the results of their
questioning were analyzed, the documentation of
educators of day-care groups of special schools
was studied. The results of the ascertaining
experiment are described: by analyzing the problem
of research, the content of the subject competence
of practicing teachers. It has been determined
that teachers of geography of special schools
give preference to positive motivation of cognitive
and educational activities of schoolchildren, the
use of a student-centered approach in teaching,
and interdisciplinary connections. It has been
established, that practicing teachers do not always
actively and stereotypically use an insignificant
number of teaching methods and techniques: the
leading, most used methods for shaping the socioeconomic knowledge of 9th grade students are
verbal methods (story, conversation, explanation).
It was established, that there is a need to develop
a methodology for the formation of socio-economic
knowledge among students with intellectual
disabilities in the framework of studying the course
“Geography of Ukraine”.
Key words: pedagogical experiment, questioning,
socio-economic knowledge, readiness of teachers
of geography to formation of knowledge, students
with intellectual disabilities, course “Geography of
Ukraine”.

дітей з особливими освітніми потребами приділяється дедалі більше значення й уваги. Ефективність формування ключових компетентностей здобувачів освіти з особливими освітніми потребами
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цілком залежить від готовності вчителів спеціальних шкіл до освітньої діяльності і потребує психологічної, методичної і практичної забезпеченості
освітнього процесу. Своєю чергою формування
соціально-економічних знань в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (F-70) є одним зі
складників економічної освіти та профорієнтаційної роботи корекційних закладів освіти і залежить
від низки факторів, що впливають на ефективність
реалізації освітніх програм спеціальної школи:
рівня фахової підготовки вчителів географії спеціальних шкіл, розуміння ними значення соціальноекономічних знань для розвитку особистості старшокласників, володіння методами і прийомами
організації навчальної діяльності в курсі «Географія України» та використання їх у корекційній та
виховній роботі з предмета.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням методології та методики педагогічних досліджень присвячені наукові пошуки
С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Беспалько,
С. Гончаренка, В. Загвязинського, В. Краєвського,
Н. Кузьміної, Д. Новікова, П. Образцова, В. Старости, М. Скаткіна, Г. Товканець та інших вітчизняних і зарубіжних учених. Окремі питання організації досліджень й обробки отриманих результатів
розглядались В. Беспалько, П. Воловиком, У. Гончаренко, В. Гранічіною, В. Ільїним, Л. Ітельсон,
О. Киверялг, В. Ледньовим, М. Махмутовим, Л. Озеран, Ю. Павловою, В. Поляковим, І. Підласим,
Ю. Скибою та ін. Теоретико-методичні аспекти підготовки вчителів географії до формування знань
географічного змісту базуються на результатах
наукових пошуків А. Бібік, А. Даринського, О. Гончар, Г. Гордашевської, Г. Глухової, Л. Душиної,
А. Захлєбного, С. Кобєрніка, М. Криловця, С. Мантуліної, Н. Муніч, О. Нікішова, М. Ніконової, Л. Панчешнікової, Г. Понурова, М. Семакіна, В. Серебрія,
В. Сиротенка, О. Топузова. Питання географічної
освіти учнів з особливими освітніми потребами
прямо чи опосередковано розглядали О. Головата, І. Кабелка, В. Ликий, В. Липа, Л. Одінченко,
В. Синьов та ін. Питання професійної компетентності вчителів географії в Україні висвітлювались
у наукових пошуках Т. Герасимової, М. Елькіна,
В. Замкового, С. Капіруліної, В. Корнєєва, В. Максаковського, Т. Назаренко, А. Сиротенко, О. Топузова, А. Шуканової. Проблемі готовності корекційних педагогів до формування знань в учнів з
порушеннями інтелектуального розвитку присвячені роботи О. Вержиховської, Г. Блеч, Т. Головіної,
І. Дмитрієвої, С. Дубовського, І. Кабелка, А. Капустіна, Ю. Косенка, В. Ликого, В. Липи, С. Міронової,
Л. Одінченко, Л. Співак, В. Синьова, М. Супруна,
С. Трикоз та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на значний
інтерес учених до зазначеного питання, проблема
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готовності вчителів географії спеціальних шкіл
до формування соціально-економічних знань у
старшокласників з порушеннями інтелектуального розвитку в межах вивчення курсу «Географія
України» в педагогічній теорії й практиці розроблена не досить. Розробка методичної технології
формування знань соціально-економічного змісту
у розумово відсталих старшокласників потребує обов’язкового діагностування вихідного рівня
досліджуваного предмета.
Вивчення готовності вчителів географії спеціальних шкіл до здійснення роботи у цьому напрямі
проводилась нами в межах констатувального експерименту, аналіз результатів якого є метою нашої
статті.
Виклад основного матеріалу. На етапі
вивчення питання специфіки використання методів, форм, засобів та прийомів формування соціально-економічних знань у розумово відсталих
учнів на уроках курсу «Географія України» нами
було проведено бесіди та анкетування із 40 учителями географії спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Житомирської областей, здійснено спостереження за педагогічним процесом у зазначених освітніх закладах.
В анкету для вчителів спеціальних шкіл для
учнів з порушеннями інтелектуального розвитку
ми включили серію питань, що дають нам змогу
виявити педагогічні умови формування соціальноекономічних знань у учнів з порушеннями інтелектуального розвитку; рівень предметної географічної компетентності вчителів спеціальних
шкіл із соціально-економічної географії; думку
практиків про значущість соціально-економічних
знань старшокласників, визначити найбільш популярні методи і прийоми роботи на уроках у межах
вивчення курсу «Географія України».
Анкети мали запитання різних типів:
– закритого типу – такі, що передбачали
одну правильну відповідь.
– відкритого типу – відповіді на які пропонувалось надати у будь-якій вільній формі.
– запитання змішаного типу, надання відповідей на які вимагали обрати декілька варіантів, а
у разі якщо респондент не згоден із жодним з них,
пропонується надати власний варіант відповіді.
Аналіз відповідей респондентів дав змогу дійти
таких висновків: учителі спеціальних шкіл визначили найбільш ефективними педагогічними умовами формування соціально-економічних знань
у розумово відсталих старшокласників позитивну
мотивацію пізнавальної та навчальної діяльності
учнів (68%); використання особистісно орієнтованого підходу у навчанні (75%); використання
міжпредметних зв’язків (89%). Значно рідше вказувались використання інноваційних методів



навчання із застосуванням інформаційних технологій навчання (45%), раціональний розподіл часу
та навчального матеріалу (23%), поєднання форм
навчальної діяльності учнів у контексті диференціації та вдосконалення змісту навчання (18%).
Під час визначення методів навчання, які застосовуються для формування соціально-економічних знань учнів спеціальних шкіл на уроках географії, було встановлено, що перевага надається
словесним методам навчання: пояснення, розповідь, бесіда (70%). Практичні методи зазначались
у відповідях значно рідше (35%), креслення схем і
таблиць застосовують лише 24% вчителів, настінні
географічні карти та карти атласів використовують
39% педагогів, роботу з контурними картами проводять лише 28%. За даними анкети, 57% опитаних активно використовують мультимедійні слайдпрезентації, перегляд фрагментів відеофільмів,
35% – роботу над проектами.
З метою вивчення стану роботи вчителів географії із формування соціально-економічних
знань у розумово відсталих старшокласників під
час проведення навчальної діяльності нами було
відвідано та здійснено аналіз 70 уроків у 9-х класах спеціальних шкіл міста Суми та шкіл Сумської
області. Відвідані нами уроки географії, проведені
за темами розділів «Населення України», «Господарство України», дають змогу дійти висновків, що
більша їх частина (79,6%) мають комбінований
характер і традиційну структуру уроку: загальнокорекційний етап, основний етап (повідомлення
теми, мети і завдань уроку, підготовчу частину,
формувальну частину, ознайомлення з новими
знаннями та уміннями, уточнення та доповнення
матеріалу, корекція неправильно сформованих
знань, перевірку знань, умінь і навичок), заключний етап. Незначна кількість уроків (20,4%) певною мірою відрізнялась за структурою та змістом
від комбінованого типу уроків (5 уроків нами було
віднесено до уроків формування нових знань;
4 – до застосування знань, умінь і навичок; 5 – до
уроків систематизації та узагальнення засвоєних
знань, умінь та навичок).
Аналіз діяльності вчителів географії показав,
що вчителі-практики не завжди активно і досить
стереотипно використовують обмежену кількість
методів і прийомів навчання. Так, провідними,
найбільш вживаними методами із формування
соціально-економічних знань учнів 9-х класів, що
активно використовуються на всіх етапах уроків
географії, є словесні методи (розповідь, бесіда,
пояснення). Наочні і практичні методи залучаються вчителями лише у тих випадках, коли виникає потреба у супроводженні або ілюструванні
словесних методів навчання. Наприклад, під час
пояснення нового матеріалу учитель демонструє
географічні об’єкти на географічній карті або на
етапі закріплення вивченого матеріалу під час
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узагальнюючої бесіди вчитель пропонує учням
заповнити таблицю. Під час формування знань
про структуру господарського комплексу України використовувались лише розповідь, бесіда,
схема структури господарського комплексу України (запропонована у підручнику), застосовувався
власний життєвий досвід.
Окремим напрямом роботи у нашому дослідженні стало визначення думки практиків про важливість та необхідність формування соціальноекономічних знань для учнів з порушеннями
інтелектуального розвитку та вивчення питання
професійної підготовленості вчителів географії
до формування соціально-економічних знань у
розумово відсталих учнів. Учителям географії
було запропоновано визначити, що включає у
себе поняття «соціально-економічні знання», дати
визначення основних понять, що є складовою частиною соціально-економічних знань: «демографічні показники», «економіко-географічне положення (ЕГП)», «спеціалізація країни». Так, 35%
респондентів дали відповідь на частину запитань,
47% – залишили без відповідей це запитання. Крім
того, педагоги вказували на необхідність додаткової підготовки до викладання тем з курсів соціальної та економічної географії України, потребу у
методичному забезпеченні викладання (потреба у
розробках конспектів уроків, методичних рекомендаціях до проведення практичних робіт). У співбесідах 90% учителів зазначили, що наявність
соціально-економічних знань у випускників спеціальних шкіл сприятиме більш успішній адаптації
та соціалізації випускників спеціальних шкіл, допоможе самовизначенню у професійній діяльності та
подальшому працевлаштуванню.
З метою вивчення стану роботи вихователів
груп подовженого дня із закріплення і розширення соціально-економічних знань учнів 9-х класів, вихованню патріотичних почуттів, здійсненню
роботи з профорієнтації підлітків нами було проведено аналіз виховних планів вихователів груп
подовженого дня. Так, у річних виховних планах
вихователів груп подовженого дня (ГПД) заплановано роботу з профорієнтації майбутніх випускників, співпраця з батьками з питань подальшого працевлаштування і професійного самовизначення
учнів шкіл. При цьому вибір форм та видів роботи
не завжди був різноманітним. Здебільшого вихователями планувалося проведення бесід (87%) на
тематику бережливого ставлення до навколишнього середовища, природних ресурсів, вибору
професії, можливої міграції; круглих столів (79%)
з метою обговорення проблем професійної діяльності і подальшого працевлаштування випускників
спеціальних шкіл; зустрічей з представниками різних професій (64%), складання усних розповідей
про майбутній світ професії (43%). Крім того, лише
незначна кількість вихователів ГПД запланували
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проведення роботи із закріплення знань соціально-економічного змісту (25%) – екскурсії на
підприємства, квести, географічні ігри. Це були
виховні заходи в межах проведення Тижнів географії або спільні заходи з учителями географії.
Ми відзначили певну розбіжність між теоретичною
обізнаністю вихователів ГПД про види, форми
роботи із систематизації і закріплення соціальноекономічних знань в учнів 9-х класів і практичної
їх реалізації.
Висновки. Співставлення результатів анкетування учителів географії та аналіз відвіданих
уроків дав змогу виявити розбіжність у відповідях
та фактичний стан використання методів і засобів
навчання. Педагоги обстежених нами шкіл хоча і
усвідомлюють важливість і необхідність формування соціально-економічних знань у старшокласників з порушеннями інтелектуального розвитку,
проте не завжди використовують потенціал соціально-економічного географічного матеріалу у
позакласній роботі.
Враховуючи специфіку підготовки фахівців
цього спрямування, актуальність і складність проблеми та аналіз результатів проведеної роботи,
подальші дослідження будуть зосереджені на
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розробленні методики формування знань соціально-економічного змісту в учнів з порушеннями
інтелектуального розвитку в курсі «Географія
України».
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У статті розкривається важливість статевого виховання як складової частини
гармонійного розвитку дітей і молоді в
сучасному суспільстві. Наголошується, що
сексуальна освіта сприяє вихованню відповідального ставлення людини до стосунків і
свого репродуктивного здоров’я, забезпечує
підлітків науковою й об’єктивною інформацією і дає змогу обдумано ухвалювати
рішення та знизити ризики, пов’язані зі
статевим життям. Показано, що сексуальність є невід’ємною частиною особистості
кожної людини. Подано аналіз міжнародних
(Міжнародний пакт «Про громадянські і політичні права», Конвенція ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок, Європейська конвенцією про права людини, Конвенція
ООН про права дитини, Конвенція ООН про
права осіб з інвалідністю) та державних
нормативно-правових документів, які регулюють діяльність соціального педагога зі
сексуальної освіти дітей і молоді. Розкрито
зміст репродуктивних та сексуальних прав
людини (право на репродуктивний вибір;
отримання інформації про репродуктивне
здоров’я і планування сім’ї; на одержання
послуг, орієнтованих на покращення та збереження репродуктивного здоров’я і планування сім’ї; право на материнство та батьківство; право на профілактику та лікування
безпліддя; право сексуальну освіту; повагу
фізичної недоторканості; свободу у виборі
партнера та ін.), основні принципи організації статевого виховання (відповідність віку,
рівню розвитку і розуміння дітей і молоді;
врахування культурного та соціального
середовища і статевої приналежності; відповідає реальному життю дітей та молоді;
основа на сексуальних і репродуктивних
прав людини; формування цілісного благополуччя, яке включає здоров’я; опертя на
гендерну рівність, самовизначення та прийнятті різноманітностей; основа на точні
наукові дані). Наголошено на потребі у зміцненні сексуального здоров’я дітей і молоді
через організацію соціальним педагогом
цілеспрямованої роботи зі статевого (сексуального) виховання та освіти.
Ключові слова: право, репродуктивні права,

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Розвиток сучасних дітей і підлітків
характеризується таким явищем, як акселерація, що веде до пришвидшеного статевого дозрівання. Як наслідок – ранні статеві стосунки,
недостатність рівня знань у питаннях статевої
культури, поширення хвороб, що передаються
статевим шляхом. Такі явища свідчать про недостатньо ефективну роботу, що проводиться

сексуальна освіта, сексуальні права, соціальний педагог, статеве виховання.
The article reveals the importance of sexual
education as a component of the harmonious
development of children and young people in
modern society. It is noted that sexual education
promotes the development of a responsible
person’s attitude towards relationships and
reproductive health, provides adolescents with
scientific and objective information and allows
them to think about decisions and reduce the
risks associated with sexual activity. Іt is shown
that sexuality is an integral part of the personality
of each person. The analysis of international
(International Covenant on Civil and Political
Rights, the United Nations Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, the European Convention on Human
Rights, the UN Convention on the Rights of the
Child, the United Nations Convention on the
Rights of the Rights persons with disabilities) and
state legal documents regulating the activities of
the social pedagogue on the sexual education
of children and young people. The content of
reproductive and sexual rights (reproductive
right, reproductive health information and family
planning, services for improving and preserving
reproductive health and family planning, the
right to motherhood and parenting; the right to
prevention and treatment of infertility, the right to
sexual education, respect for physical integrity,
freedom to choose a partner, etc.), basic principles
of organization of sexual education (age, level of
development and understanding of children and
youth, taking into account cultural and social
environment and sexual belonging, corresponds
to the real life of children and youth, the basis
of sexual and reproductive rights, the formation
of holistic well-being, which includes health
based on gender equality, self-determination
and acceptance of diversity, based on accurate
scientific data). The need to strengthen the sexual
health of children and young people is emphasized
through the organization of a targeted social work
sex worker (sexual) education and education.
Key words: law, reproductive rights, sexual
education, sexual rights, social pedagogue,
sexual upbringing.

педагогічними працівниками в напрямі статевого виховання, про недостатню теоретичну й
методичну підготовку педагогічних працівників (соціальних педагогів, учителів), низький
рівень педагогічної культури батьків [10]. Сексуальна освіта − це передусім про виховання
відповідального ставлення до стосунків та
свого репродуктивного здоров’я. За визначенням ЮНЕСКО, мета такої освіти – забезпечити
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підлітків науковою й об’єктивною інформацією,
яка дасть змогу обдумано ухвалювати рішення
та знизити ризики, пов’язані зі статевим життям
[15]. За даними, які подає Міністерство охорони
здоров’я України, у 2016 р. в нашій державі було
зроблено 56 абортів жінкам віком до 14 років та
875 – віком 15–17 років. Сексуальна освіта має
допомогти запобігати небажаним вагітностям,
а відтак і зменшувати кількість абортів. Також
обізнаність молоді та відповідальна поведінка
у статевому житті зменшує ризики зараження
ВІЛ або іншими хворобами, які передаються під
час контакту. Адже у 59% випадках ВІЛ передається статевим шляхом, а лише 24% української
молоді мають правильні знання про шляхи передачі ВІЛ [4].
Сексуальна необізнаність становить серйозну
загрозу здоров’ю. Агресивне пропагування культу
сексу в медіа та кінематографі призводить до
занадто ранніх сексуальних «дебютів», великої
кількості абортів, сексуального насильства та
поширення захворювань. Дослідження свідчать,
що уже в 15 років майже 20% юнаків мають досвід
статевих стосунків, дівчата наближаються до цієї
цифри у 16. Майже кожен десятий опитаний мав
сексуальний дебют у 12 років або менше [15].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз наукових досліджень із проблем статевого виховання особистості показав, що це воно
не залишалося поза увагу науковців. Так, основи
статевого виховання прослідковуються у педагогічній спадщині А. Макаренка, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, Г. Ващенка. У працях
О. Сечейко, Г. Дьоміної досліджуються особливості статевого виховання та розвитку підлітків,
старшокласників; вплив сім’ї на формування культури міжстатевих відносин є предметом наукових розвідок Р. Бормана, О. Рибалки. Досліджувалися й інші аспекти статевого виховання,
зокрема виховання статевої самосвідомості
(М. Боришевський); статевої та сексуальної просвіти (І. Мезеря, О. Петрунько та ін.), гендерностатевого (В. Кравець, А. Мудрик) і морально-статевого (Ю. Бжинська, О. Кузнецова) виховання
школярів; підготовки до сімейного життя підлітків
і старшокласників обох статей (Н. Гусак, Г. Дьоміна); формування здорового способу життя дітей
і молоді (С. Омельченко, В. Оржеховська), подолання статевих девіацій старшокласників (Л. Бутузова, Г. Корчова, І. Парфанович та ін.). Актуальні
проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України до різних
видів діяльності, в т. ч. й до статевого виховання,
формування основ ведення здорового способу
життя, представлено у працях українських учених
О. Безпалько, Р. Вайноли, І. Звєрєвої, А. Капської,
Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченка, Н. Чернухи,
Л. Головач та ін.
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Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Сьогодні сексуальна освіта
в Україні лише формується і цей процес повинен
супроводжуватися науковими обґрунтуваннями
змісту, форм, методів її впровадження. У процесі організації статевого виховання, проведенні
занять зі сексуальної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладах, клінік дружніх
до молоді чи в інших соціальних центрах, соціальний педагог часто зустрічається з проблемою
обґрунтування нормативно-правових основ такої
діяльності. Йому як фахівцю слід дотримуватися
нормативних актів, законів як міжнародних, так
і українських, задоволення прав людини, у т. ч.
репродуктивних і сексуальних.
Відтак метою статті є аналіз нормативно-правової основи здійснення статевої освіти соціальним педагогом з молоддю, в т. ч. молоддю з інвалідністю.
Виклад основного матеріалу. У багатьох
країнах світу сексуальна освіта передбачена
шкільною програмою. Наприклад, у Швеції це
обов’язковий предмет ще з 1950-х рр. З 7–10 років
і аж до закінчення школи учням розповідають про
здоровий спосіб життя, розважливий та обдуманий початок статевого життя. На уроках говорять
про статеву зрілість, перший секс і засоби контрацепції. У Нідерландах ще у дошкільному закладі
малюкам розповідають про людську анатомію та
фізіологію. У США, Норвегії та Франції сексуальна
освіта також є у шкільній програмі [3].
Сексуальність є невід’ємною частиною особистості кожної людини, вона виражається у її зовнішньому вигляді (одязі, зачісці та ін.), поведінці
(рухах, ході та ін.), діях і вчинках. Неформальне
статеве виховання не відповідає потребам сучасного суспільства. Звичайно, кожен має право на
отримання будь якої інформації, і сексуальної в т.
ч. Молоді люди отримують її з багатьох нових джерел. Часто ця інформація є суперечливою, молода
людина не може її критично оцінити та зрозуміти,
якій можна довіряти. Сьогодні є гостра потреба у
зміцненні сексуального здоров’я, що може відбуватися через організацію соціальним педагогом
цілеспрямованої роботи зі статевого (сексуального) виховання й освіти.
Здійснення статевої освіти засноване на таких
принципах:
1) сексуальна освіта відповідає віку, рівню розвитку і розуміння дітей і молоді, а також враховує культурне та соціальне середовище і статеву
належність;
2) сексуальна освіта відповідає реальному
життю дітей і молоді;
3) в основі сексуальної освіти лежать сексуальні та репродуктивні права людини;
4) в основі сексуальної освіти лежить цілісна
концепція благополуччя, яка включає здоров’я;



5) сексуальна освіта твердо ґрунтується на
гендерній рівності, самовизначенні та прийнятті
різноманітностей;
6) сексуальна освіта починається з моменту
народження;
7) сексуальна освіта має сприйматися як внесок у справедливе та включене суспільство, в
якому права і можливості надаються як окремим
особам, так і спільнотам;
8) сексуальна освіта ґрунтується на точних
наукових даних [12, c. 5].
Зупинимося детальніше на сутності понять
«репродуктивні» та «сексуальні права особистості».
Сексуальні та репродуктивні права визнані в
міжнародних документах з прав людини, зокрема:
− Міжнародний пакт Про громадянські і політичні права (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VII (2148-08)
від 19 жовтня 1973 р) [11];
− Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (ратифікована президією Верховної Ради СРСР 19 грудня 1980 р) [5];
− Європейська конвенцією про права людини
(ратифіковано Законом України № 475/97 від
17 липня 1997 р) [6];
− Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою ВР № 789-ХІІ від 27 лютого
1991 р.) [7];
− Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (ратифіковано Законом України № 1767-VI
від 16 грудня 2009 р) [8].
На основі аналізу змісту вищеназваних
документів можемо розуміти репродуктивні
права – як право на репродуктивний вибір, планування сім’ї, охорону репродуктивного та сексуального здоров’я. Вони належать до основних прав
людини і передбачають:
− право на репродуктивний вибір;
− право на отримання інформації про репродуктивне здоров’я і планування сім’ї;
− право на одержання послуг, орієнтованих
на покращення та збереження репродуктивного
здоров’я і планування сім’ї;
− право неповнолітніх і малолітніх на збереження репродуктивного здоров’я;
− право на материнство;
− право на батьківство;
− право на профілактику та лікування безпліддя;
− право на конфіденційність інформації щодо
реалізації репродуктивних прав;
− право на штучне запліднення й імплантацію
ембріона;
− право на користування досягненнями наукового прогресу;
− право на захист репродуктивних прав;
− право на використання контрацепції та інші.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 СОЦІАЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
Сексуальні права – це права на:
− найвищий досяжний рівень сексуального
здоров’я, включаючи доступ до послуг з охорони
сексуального і репродуктивного здоров’я;
− пошук, отримання і передачу інформації, що
стосується сексуальності;
− сексуальну освіту;
− повагу фізичної недоторканості;
− свободу у виборі партнера;
− самостійне прийняття рішення бути сексуально активним або ні;
− вступ у статевий зв’язок за спільною згодою;
− укладання шлюбу за спільною згодою;
− самостійне прийняття рішення мати дітей чи
ні і коли мати;
− ведення приємного, безпечного статевого
життя.
Варто зазначити, що репродуктивні та сексуальні права однаковою мірою стосуються і дітей і
молоді з інвалідністю.
Так, у Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (ст. 23 «Повага до дому та сім’ї») чітко
зазначається, що «держави-учасниці вживають
ефективних і належних заходів для усунення
дискримінації стосовно осіб з інвалідністю у всіх
питаннях, що стосуються шлюбу, сім’ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні
з іншими, прагнучи при цьому забезпечити, щоб:
визнавалося право всіх осіб з інвалідністю, які
досягли шлюбного віку, укладати шлюб і створювати сім’ю на підставі вільної та повної згоди
тих, хто одружується; б) визнавалися права осіб з
інвалідністю на вільне й відповідальне прийняття
рішень про кількість дітей та інтервали між їхнім
народженням і на доступ до інформації, що відповідає їхньому вікові, та до освіти в питаннях
репродуктивної поведінки та планування сім’ї, а
також надавалися засоби, які дають їм змогу здійснювати ці права; в) особи з інвалідністю, зокрема
діти, нарівні з іншими зберігали свою фертильність» [8].
Наступним важливим зобов’язань є те, що
«держави-учасниці забезпечують, щоб діти-інваліди мали рівні права стосовно сімейного життя.
Для реалізації цих прав і недопущення приховування дітей-інвалідів, залишення їх, ухиляння від
догляду за ними та сегрегації їх держави-учасниці
зобов’язуються від самого початку забезпечувати
дітей-інвалідів та їхні сім’ї всебічною інформацією,
послугами та підтримкою». У документі передбачені дії держави у випадках, коли найближчі
родичі не в змозі забезпечити догляд за дитиноюінвалідом. Тоді повинно бути докладено максимум
зусиль «щоб організувати альтернативний догляд
за рахунок залучення більш дальніх родичів, а у
випадку відсутності такої можливості − за рахунок
створення сімейних умов для проживання дитини
в місцевій спільноті» [8].
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В Україні було прийнято низку законів, концепцій, програм, які визначають статеве виховання
як пріоритетний напрям виховання дітей і молоді.
Зокрема, у Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» наголошується на потребі нагального вжиття ефективних заходів для розв’язання соціально значущої
проблеми запобігання захворюваності шляхом
зміцнення здоров’я людей як найвищої соціальної
цінності. У концепції передбачаються шляхи і способи розв’язання проблеми: здійснення комплексу
заходів, спрямованих на формування нових цінностей та орієнтацій суспільства і країни на збереження і зміцнення здоров’я людей [14].
У Законі України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
і соціальний захист населення» констатовано, що
державна політика у сфері протидії поширенню
хвороб, зумовлених ВІЛ, реалізується шляхом
організації виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів України, а також шляхом розроблення, фінансового та матеріального
забезпечення реалізації загальнодержавних та
інших програм, що передбачають здійснення
заходів із профілактики поширення ВІЛ-інфекції,
інформаційно-роз’яснювальної
роботи
щодо
принципів здорового та морального способу
життя, духовних цінностей і відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків, розроблення
навчальних, просвітницьких і виховних програм із
цих питань для середніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів, здійснення спеціальної підготовки медичного персоналу, проведення
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розвиток міжнародного співробітництва у
цій сфері [13].
Висновки. Таким чином, аналіз нормативних
міжнародних і державних документів, що стосуються питань статевого виховання дітей і молоді,
актуалізація діяльності соціальних інституцій,
причетних до цього процесу, показує, що окремих законів, постанов, розпоряджень тощо, які б
стосувалися безпосередньо статевого виховання
учнівської молоді, в Україні недостатньо. З метою
збереження здоров’я дітей і молоді статева (сексуальна освіта) повинна стати невід’ємною складовою частиною гармонійного виховання особистості. Перспективами подальших досліджень
можна вважати розробку цілісної програми сексуального виховання дітей і молоді, створення методичного забезпечення для її реалізації, апробацію ефективності з метою поширення у практику
роботи соціальних педагогів.
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Статтю присвячено одній з актуальних
проблем сьогодення – профілактиці підліткових суїцидів у роботі соціальних педагогів. На основі аналізу психолого-педагоічної
літератури розкривається сутність таких
понять, як суїцид, суїцидальна поведінка.
Визначено типологію суїцидальної поведінки:
демонстративну – театралізовану спробу
позбавлення життя без серйозного наміру;
афективну – спробу самогубства, що здійснюються в сильному емоційному стані
та істинну – спланований намір закінчити
життя. Профілактична робота з підліткового суїциду передбачає: проведення дискусій
про неповторність життя і подолання різноманітних життєвих негараздів; здобуття
соціальних навичок і умінь долати стрес;
переконання у можливості отримати своєчасну підтримку від рідних, ровесників, однокласників, навчального закладу; індивідуальні
та групові заняття для стабілізації самооцінки, вміння контролювати себе, адекватно сприймати себе та свій внутрішній
світ. Профілактика самогубств у підлітків
повинна включати: соціально-психологічну
просвіту; забезпечення сприятливого мікроклімату в найближчому оточенні дитини;
здійснення психологічної та соціально-педагогічної діагностики тенденцій суїцидальної
поведінки; консультування школярів, підлітків, студентів; систематичне контролювання та врахування динамічних перетворень в діяльності та поведінці дитини;
здійснення переадресації до компетентних
спеціалістів за необхідності. Визначено причини та особливості підліткових суїцидів.
Наведено результати емпіричного дослідження використання технологій профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків
у роботі соціального педагога. На основі
отриманих результатів, створили власну
профілактичну програму, яка комплексно
впливає на різні сфери життя підлітка та
дає можливість сформувати у нього нові
уявлення та погляди. Заняття були спрямовані на усвідомлення своєї цінності та
неповторності, вміння долати життєві
перешкоди, долати бар’єри на шляху до своє
мети та вміти розуміти та керувати своїми емоціями.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Проблема самогубства гостро постала не лише
в Україні, але і в інших країнах. Згідно з даними
ВООЗ, головною причиною смерті людей віком
15–44 років є вчинення самогубства. Офіційні дані
вказують на те, що кожен рік фіксується понад
мільйон випадків покінчення життя суїцидом. Світ
стає біднішим на одну людину кожні 40 секунд.
Третьою за поширенням причиною смертності
дітей підліткового віку є суїцид. За статистичними
даними, в Україні на кожні 100 000 населення
спроб суїцидів припаде близько 20. Наша країна
перебуває в десятці світових країн, де наявний

Ключові слова: суїцид, суїцидальна поведінка, профілактика, технології соціальнопедагогічної роботи.
The article is devoted to one of the topical
contemporary problems i.e. the prevention of
teenagers suicides in the work of social educators.
On the basis of the analysis of psychological
and pedagogical literature, the essence of
such concepts as suicide, suicidal behavior is
revealed. The typology of suicidal behavior is
defined: demonstrative – theatrical attempt to
deprive a life without serious intent; affective –
suicide attempt, carried out in a strong emotional
state and true – the planned intention to end life.
Preventive work on teenagers suicide involves:
conducting discussions about the uniqueness
of life and overcoming various disadvantages;
gaining social skills and abilities to overcome
stress; persuasion in the possibility to receive
timely support from relatives, peers, classmates,
educational institution; individual and group
sessions to stabilize self-esteem, ability to control
oneself, adequately perceive oneself and his inner
world. Prevention of teenagers suicide should
include: socio-psychological education; providing
a favorable microclimate in the immediate
environment of the child; implementation of
psychological and socio-pedagogical diagnostics
of tendencies of suicidal behavior; counseling of
schoolchildren, teenagers, students; systematic
monitoring and taking into account the dynamic
changes in the activities and behavior of the
child; making redirects to competent specialists
as necessary. The causes and features of
teenagers suicides are determined. The results of
the empirical research of the use of technologies
for the prevention of suicidal behavior among
teenagers in the work of social educators are
presented. On the basis of the results, we created
our own preventive program, which has a complex
impact on different areas of the teenagers life and
gives the opportunity to form their new ideas and
views. The classes were aimed at realizing their
value and originality, their ability to overcome life
obstacles, overcoming barriers to their goals,
and being able to understand and manage their
emotions.
Key words: suicide, suicidal behavior, prevention,
technologies of social and pedagogical work.

високий рівень самогубства. Кожного дня Україна має близько 45 померлих людей через добровільне вкорочення віку та понад 500 випадків суїцидальної спроби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Людське життя в період потужних інформаційних
тисків, прогресивного розвитку дедалі частіше
наповнюється емоційним напруженням, яке для
більшості стає звичним станом. Сьогодні людина
не надає значної уваги постійному стресу, емоційному перенавантаженню, внутрішньому неспокою, тривозі, дискомфорту, які надалі неодмінно
призводять до стану кризи, тяжкого душевного
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розладу, потрясіння. У найгіршому випадку це приведе до спроби самогубства.
Чимало дітей із повноцінним розвитком стикаються із проблемою важливості свого життя, потрібності подальшого життя. Підліткам необхідна увага
та розуміння дорослих, оскільки вони так вразливо
приймають життєві труднощі, якими самостійними
і дорослими вони не показувалися б ззовні. Тому
профілактику суїцидів підлітків варто здійснювати
в школі за допомогою комплексних завдань, ефективним вирішенням якими мають зайнятися різні
структури суспільства. Навчальні заклади, учасники освітнього процесу, шкільна психологічна
служба має забезпечити комплексний підхід та розробку превентивних програм і стратегій.
Психологи, соціологи, педагоги, соціальні педагоги зазначають про актуальність дослідження суїцидальної поведінки людей, особливо дитячого та
підліткового віку. Ця проблема вивчалася і вивчається із найрізноманітніших аспектів науковцями
різних сфер.
Соціально-педагогічний та клініко-психологічний погляд на суїцид, визначення методів та заходів діагностичної та профілактичної діяльності
щодо суїциду висвітлено у працях М. Шайкової,
О. Старцевої, В. Родіонової. Розглядаючи проблему суїциду в рамках підліткового віку, її гостроту
втілено у дослідження О. Блінова, С. Шабанова,
К. Хоутена. Досліджуючи основні негативні причини суперечного особистісного становлення
підлітка-суїцидента В. Москалець, О. Лісова,
В. Пігіда, виділяють внутрішньо сімейну депривацію, яка призводить до відхилень у статево-рольових і сімейно-рольових орієнтирах, проблематичного становлення особистості, амбівалентності
почуттів та аутоагресивної поведінки.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Науковці виділяють тинейджерів, котрі виступають «групою ризику», адже
перебувають під впливом обставин, що збільшують суїцидальний ризик. Варто віднести до цієї
категорії: підлітків із депресією; адитивною поведінкою; тих, що зазнали домашнього насилля;
дітей, котрі раніше вчиняли аутоагресію.
Молода людина, яка тільки-но починає формуватися, під тиском різних обставин може не
проявити емоційної стійкості, інтелектуальних і
фізичних можливостей задля подолання тимчасових труднощів. І, на жаль, у такому разі є велика
ймовірність того, що самогубство буде помилково
розглядатися як найкраще вирішення.
На думку В. Москальця, суїцид – це цілеспрямоване самознищення із фатальним наслідком.
Наголошується, що суїцидом слід розглядати
виключно дію, яку особа чинить свідомо. Особливість суїцидів підліткового віку: 1) необ’єктивне
оцінювання наслідку свого вчинку (завершення
життя дитиною сприймається як щось абстрактне,
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непостійне); 2) швидкоплинність, нечіткість, необґрунтованість причин, які підштовхують до дій; 3)
поєднання спроби самогубства із проявами девіантності; 4) депресивний стан сприяє суїцидальній поведінці дітей і підлітків [6].
Мотиви підлітка до вчинення самогубства, на
думку В. Силяхиної, можуть конкретизуватися
у [7, с. 16]: шкільних проблемах, втраті рідної
людини, нерозділеному коханні, образах, хвилюваннях, самотності, одинокості, незрозумілість
оточенням, низький рівень самооцінки, неприйняття себе. Однак недостатнім є вивчення технологій профілактики підліткових суїцидів.
Мета статті – вивчити зміст і форми здійснення
профілактичної роботи щодо вчинення самогубств
серед підлітків у діяльності соціального педагога.
Виклад основного матеріалу. Профілактична
робота підліткового суїциду передбачає, за Г. Долгоруковою: проведення дискусій про неповторність життя і подолання різноманітних життєвих
негараздів; здобуття соціальних навичок і умінь
долати стрес; переконання у можливості отримати
своєчасну підтримку від рідних, ровесників, однокласників, навчального закладу [1, с. 79].
На думку Н. Максимової, у рамках соціальнопедагогічної профілактики варто проводити первинну профілактику, яка передбачає низку заходів,
спрямованих на недопущення згубного впливу різноманітних факторів біологічного, психологічного,
соціально-педагогічного характеру, що стає причиною закріплення в поведінці рис, що відхиляються
від суспільство схвалених [3, с. 341].
Характерною особливістю первинної профілактики, як зазначає Т. Журавель, є інформаційний
і пояснювальний зміст, спрямований підвищити
рівень поінформованості певної групи щодо конкретної проблеми, сформувати цінність здоров’я і
позитивні особистісні якості та навички, які сприятимуть відмові від звичних моделей поведінки і
шкідливих звичок [2, с. 94].
Практичний досвід у сфері соціальної педагогіки налічує достатній об’єм систематизованої роботи щодо попередження суїциду завдяки
діяльності соціального педагога та інших спеціалістів навчального закладу.
Соціально-психологічна просвіта вимагає створити в школі інформаційний куточок, де можна
переглянути методичну літературу, контактну
інформацію про Телефон Довіри, адресу та графік функціонування спеціалізованих формувань.
Доцільним є проведення майстер-класів, психолого-педагогічних семінарів і консиліумів кваліфікованими спеціалістами, які зможуть розповісти
про актуальні проблеми підлітків, нададуть рекомендація як правильно діяти в таких ситуаціях,
порадят,ь як таких ситуацій уникнути.
За активної участі педагогічної ради необхідно
проводити дослідження психологічного клімату



шкільних колективів, проведення соціометричних
методик для визначення лідера для аутсайдера.
Провідним завданням просвіти залишається здійснення консультацій із законними представниками
дитини, яка має суїцидальний ризик. За В. Сорочинською, для підвищення ефективності цієї
роботи слід організувати групову зустріч батьків з
аналогічними проблемами [8, с. 75].
Просвіта підлітка базується на проведенні ряду
бесід аксіологічного значення, тобто розповіді про
цінності людини, смисл людського буття. Задля
закріплення інформації варто використати різні
методи і форми, зокрема диспути про доцільні
способи прояву почуттів, способи розв’язання конфліктів, взаємостосунки із дорослими й однолітками, власну ініціативність замість невпевненості.
Для того, щоб найбільш точно охарактеризувати технологію профілактики підліткових самогубств у роботі соціального педагога, було проведено опитування, участь у якому брали соціальні
педагоги загальноосвітніх навчальних закладів
різних областей України.
За результатами опитування нам вдалося
з’ясувати, який зміст покладено у соціально-педагогічну профілактику підліткових самогубств та в
який спосіб така діяльність впроваджується.
Найперше, що ми прагнули з’ясувати: як саме
варто говорити про таке явище, як самогубство, із
підлітком і, відповідно, яким чином проводити його
профілактику. І тому на питання: «На вашу думку,
профілактику суїцидів серед підлітків варто проводити: опосередковано чи безпосередньо?» практикуючі спеціалісти відповіли таким чином.
Профілактику варто проводити безпосередньо – говорити про жахливі наслідки такого вчинку,
наводити статистичні дані, формувати навички
подолання труднощів, інформувати про установи і
служби екстреного анонімного консультування – у
цьому впевнені 35% соціальних педагогів.
Інші 65% соціальних педагогів висловили протилежну думку, вказавши варіант відповіді опосередковано – говорити про цінність життя, усвідомлення своєї унікальності та неповторності,
формування адекватної самооцінки та впевненості в собі.
Відповідь на це питання ймовірно може підтвердити один із найпопулярніших міфів про суїциди.
Згідно з міфом, який був оприлюднений Національним Центром допомоги самогубцям, кількість
самогубств можна зменшити, якщо зайвий раз не
обговорювати цю тему [9, с. 5]. Існує думка, що
підіймання цієї теми у розмові з підліткам може
тільки підвищити інтерес до цього та спровокувати
цей відчайдушний вчинок.
Наступне питання дозволило вияснити групи
тинейджерів, котрі мають найбільшу схильність
до вчинення самогубства. Респонденти серед
дев’яти варіантів мали обрали три. На думку біль-
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шості опитаних (60%) соціальних педагогів, підлітки, які переживають нещасне кохання, та підлітки із депресивними настроєм мають найбільшу
схильність до скоєння самогубства. Позиція 50%
фахівців представлена відповіддю, що значний
ризик до суїциду мають підлітки, котрі проживають у конфліктній сім’ї, та підлітки-аутсайдери.
Приблизно 25% опитаних спеціалістів вказали,
що підліток із неблагополучної сім’ї теж підпадає
під ризик скоєння самогубства у складній чи невизначеній ситуації. Близько 20% висловили думку,
що підліток із адитивною поведінкою та підліток із
агресивною поведінкою можуть скоїти суїцид.
Третє запитання надало можливість встановити
найпоширеніші форми та методи профілактики
підліткових самогубств. Соціальним педагогам
було запропоновано 10 варіантів форм і методів, серед яких варто було обрати три з них, які
вони зазвичай використовують: тренінг, дискусія,
бесіда, показ документальних фільмів, розповсюдження друкованих матеріалів, ігри з елементам
психотерапії, індивідуальні чи групові консультації,
участь підлітків у волонтерських заходах і залучення до суспільно корисної діяльності.
Найпопулярнішим методом виявився тренінг,
перевагу якому надали 55% фахівців. Бесіда та
індивідуальні консультації теж активно використовуються спеціалістами, адже саме цей варіант
обрали 45% соціальних педагогів. Наступним способом попередження самогубств у підлітковому
середовищі соціальні педагоги обрали залучення
підлітків до суспільно корисної діяльності. Такої
позиції притримуються близько 40%.
Достатньо поширеним є метод показу документальних фільмів відповідної тематики, оскільки
такий варіант обрали 30% опитаних практикуючих
соціальних педагогів. Чверть опитаних спеціалістів
висловили думку, що використовують ігри з елементами психотерапії та розповсюджують друковані матеріали у процесі профілактичних заходів
щодо запобігання самогубств. Важливе місце також
займає участь підлітків у волонтерських заходах
і проведення групових консультацій (15%).Решта
10% соціальних педагогів обрали варіант дискусії
як методу профілактики суїцидів у підлітків.
Після вивчення форм та методів роботи, ми
прагнули
уточнити зміст профілактики, тому
подальші питання були спрямовані саме на деталізацію цілей профілактичних заходів самогубств
у підлітків.
На питання про сенс когнітивної складової
профілактичної програми підліткових самогубств
більшість соціальних педагогів (55%) переконані,
що слід презентувати можливі негативні наслідки
вчинення самогубств. Твердження про надання
інформації про підліткові самогубства у негативній
спрямованості підтримали близько 40% респондентів.

131

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Надання достовірної та об’єктивної інформації
про випадки підліткових самогубств, таких як статистичні дані та інше, обрали тільки 5%.
Вивчаючи діяльнісну складову частину профілактики підліткових самогубств у роботі соціального педагога, респондентам було запропоновано
чотири варіанти відповідей. Майже половина опитаних, 45%, вказали, що вміння приймати адекватні рішення у стресових ситуаціях має бути
найважливішим у процесі впливу на підлітка з
метою зміни його поведінки. Приблизно 20% спеціалістів дотримуються позиції, що формування
життєвої позиції є необхідною складовою профілактичних програм. Ще 20% соціальних педагогів
обрали варіант підвищення стійкості підлітків до
різних соціальних впливів, які в свою чергу зможуть зменшити ризик вчинення суїциду підлітком.
Уміння протистояти тиску оточуючим, на думку
15% фахівців, також допоможе підлітку змінити
свої погляди на таке явище як самогубство.
Останнє запитання стосувалося емоційної
складової профілактичної програми. Кожен респондент мав можливість серед трьох можливих
варіантів обрати один щодо змісту емоційного
складника профілактичних заходів.
Основою формування емоційного складника
профілактики, на думку 45% спеціалістів, має бути
саме навчання рефлексії, самоаналізу, адекватному усвідомленню свої бажань, почуттів, думок
тощо. Не менш важливим 40% соціальних педагогів вважають навчити підлітків регуляції, адекватному вираженню своїх емоцій та агресії, незадоволення. Близько 15% фахівців вказали, що
розвиток комунікативних здібностей має вагомий
вплив на формування емоційного стану дитини, а
тому і включене в програму.
Висновки. Таким чином, суїцид – це усвідомлений намір позбавити себе життя. Профілактична робота з підліткового суїциду передбачає:
проведення дискусій про неповторність життя і
подолання різноманітних життєвих негараздів;
здобуття соціальних навичок і умінь долати стрес;
переконання у можливості отримати своєчасну
підтримку від рідних, ровесників, однокласників,
навчального закладу; індивідуальні та групові
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заняття для стабілізації самооцінки, вміння контролювати себе, адекватно сприймати себе та свій
внутрішній світ.
Профілактика самогубств у підлітків повинна
включати: соціально-психологічну просвіту; забезпечення сприятливого мікроклімату в найближчому оточенні дитини; здійснення психологічної
та соціально-педагогічної діагностики тенденцій
суїцидальної поведінки; консультування школярів,
підлітків, студентів; систематичне контролювання
та врахування динамічних перетворень у діяльності та поведінці дитини; здійснення переадресації до компетентних спеціалістів за необхідності.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів
проблеми. Перспективами подальших досліджень
є створення та експериментальна перевірка програми профілактики суїцидальної поведінки серед
підлітків.
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Наукове дослідження присвячено визначенню наставництво як форми соціальної
підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Актуальність
праці не викликає сумніву, оскільки сьогодні державна соціальна політика України у питаннях соціального влаштування
дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, спрямовує свою
увагу на розбудову та поширення сімейних
форм виховання. Проте значні труднощі
виникають із влаштуванням дітей підліткового та юнацького віку. Потенційні
батьки надають перевагу дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Існуючі
сімейні форми влаштування дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, не спроможні забезпечити потреби
дітей саме старшого віку. У зв’язку з цим
актуальною потребою є поширення та розвиток наставництва як альтернативної
форми допомоги дітям, особливо, підліткового віку. Детально розкрито сутність
поняття наставництво, як певну форму
діяльності та поведінки, спрямовану на
надання добровільної та безоплатної допомоги дітям у закладах соціального захисту,
щодо їх соціалізації, соціальної адаптації,
профорієнтації, навчання навичкам самостійного життя. Розглянуто проблему
наставництва як альтернативну форму
допомоги дітям, особливо, підліткового
віку. Виявлено позитивний вплив наставництва на формування особистості дітей в
інтернатних закладах. Виокремленні компоненти, критерії та показника сформованості негативних аспектів «Я-концепції»
у дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (комунікативний, емоційно-вольовий і рефлексивний). Проведена
робота із визначенням місця наставництва
та його позитивного впливу на особистість дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Проведена
діагностика рівня сформованості позитивного самоставлення дітей у закладах
соціального захисту. Розроблена програма
щодо підвищення рівня самосприйняття
дитиною своєї особистості. Стаття містить необхідний матеріал щодо наставництва як форми соціальної підтримки дітей-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Проблема влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається однією
з головних проблем, саме тому соціальна політика
держави взяла курс на розвиток і поширення сімейних форм виховання, затвердивши «Національну
стратегію профілактики соціального сирітства на
період до 2020 року». Проте значні труднощі виникають із влаштуванням дітей підліткового та юнацького
віку. У зв’язку з цим актуальною проблемою є поширення та розвиток наставництва як альтернативної
форми допомоги дітям, особливо, підліткового віку.
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The scientific research is devoted to the definition
of mentoring as a form of social support for
orphans and children deprived of parental care.
The urgency of this work is undoubted, since
today the state social policy of Ukraine, in matters
of social placement of an orphan child and a child
deprived of parental care, directs its attention to
the development and extension of family forms
of education. However, significant difficulties arise
with the placement of children of adolescence.
Potential parents prefer children of preschool
and junior school age. Existing family forms of
placement of orphans and children deprived of
parental care are not able to provide the needs
of children of the elderly. In this regard, the urgent
need is the dissemination and development of
mentoring as an alternative form of assistance to
children, especially adolescents. The essence of
the concept of mentoring is described as a definite
form of activity and behavior aimed at providing
voluntary and unpaid assistance to children in
social protection institutions, their socialization,
social adaptation, vocational guidance, and
skills in independent living in detail. The problem
of mentoring is considered as an alternative
form of assistance to children, especially
adolescence. The positive influence of mentoring
on the formation of the personality of children in
boarding schools was revealed. It was Identified
the components, criteria and indicators of the
formation of negative aspects of the “I-concept”
in orphans and children deprived of parental
care (communicative, emotional-volitional and
reflexive). Diagnostics of the level of formation
of positive self-adaptation of children in social
protection institutions was conducted. A program
is developed to raise the level of self-perception of
a child of his personality.
This article contains the necessary material on
mentoring as a form of social support for orphans
and children deprived of parental care.
Key words: orphan child, child deprived of
parental care, mentoring, mentor, “I-concept”,
family, family mentoring.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел показує, що проблема наставництва як сімейної форми
виховання є відносно новою. Вивчаючи означене
питання, зверталися до наукових напрацювань
О.М. Алтинцевої, І.Т. Баранової, Н.А. Залигіної,
А.П. Лаврович, які висвітлювали питання організації й технології постінтернатного супроводу дітейсиріт, та окреслювали провідну роль наставника
дітей-сиріт. У дисертаційних дослідженнях останніх
років активізується інтерес до проблеми наставництва як форми соціальної підтримки дітей-сиріт
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та дітей позбавлених батьківського піклування,
зокрема це простежується у науковця Є. Лешанії, З. Бондаренко, А. Возняк, що досліджували
питання розробки технології педагогічного наставництва для дітей-сиріт юнацького віку.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В наш час українська держава
функціонує в умовах затяжної, тривалої економічної кризи що, негативно впливає на стан дитинства та сім’ї у країні. Це призводить до збільшення
соціального сирітства, що ставить проблему соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в низку актуальних. Державна соціальна політика України, у питаннях соціального влаштування дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, спрямовує
свою увагу на розбудову та поширення сімейних
форм виховання.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці позитивного
впливу наставництва на формування особистості
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Методи дослідження – теоретичні: аналіз
наукової літератури з метою вивчення проблеми
наставництва як форми соціальної підтримки та його
впливу на формування особистості дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування;
емпіричні: діагностичні (тестування, проективні
методики), профілактичні (тренінги, рольові ігри).
Виклад основного матеріалу. За сучасних
умов розвитку гуманізованого та толерантного
суспільства особлива увага повинна приділятися
незахищеним верствам населення, серед яких
перше місце посідають діти. Особливу категорію
дітей становлять діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах.
Аналізуючи Закон України «Про охорону
дитинства», можемо виокремити такі визначення:
дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки; дитина, позбавлена батьківського
піклування – дитина, яка залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням дитини у батьків без
позбавлення батьківських прав, визнання батьків
безвісти відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на період слідства та з інших причин [6].
У нашому дослідженні, наставництво, розглядається, як певна форма діяльності та поведінки, яка спрямована на надання добровільної
та безоплатної допомоги дітям, які перебувають
в закладах інтернатного типу, щодо їх соціалізації, соціальної адаптації, профорієнтації, навчання
навичкам самостійного життя тощо [3; 4]. Водночас
наставник – це особа, яка на благодійних засадах
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створює умови для повноцінного розвитку дитинисироти чи дитини позбавленої батьківського піклування [1–3]. На наш погляд, у ролі наставника
може виступати не одна людина, а сімейна пара,
які мали б змогу сформувати адекватне ставлення
у дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, до шлюбно-сімейних відносин.
Українське законодавство основними завданнями наставництва ставить: визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні; формування
в дитини практичних навичок, спрямованих на
адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо
вирішення побутових питань, розпорядження
власним майном і коштами, отримання освітніх,
соціальних, медичних, адміністративних та інших
послуг; ознайомлення дитини з особливостями
суспільного спілкування та подолання складних
життєвих ситуацій; формування в дитини навичок
здорового способу життя [7].
Отже, підводячи підсумки відмітимо, що наставник може виконувати важливу роль у формуванні
особистості дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, стаючи для неї активною підтримкою, захистом і другом.
Проаналізувавши науково-дослідну літературу
з питань особливостей формування особистості
дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського
піклування, ми побачили, що специфічні умови розвитку таких дітей призводить до появи негативних
аспектів «Я-Концепції», що можуть виражатися
через низьку самооцінку, особисту безнадійність,
безініціативність та не вміння налагоджувати позитивні соціальні зв’язки з оточуючими.
Поняття «Я-концепції», найбільш ґрунтовно,
на нашу думку, розкриває Р. Бернс і визначає її
як ієрархічну сукупність установок особистості на
себе. Структура «Я – концепції» являє собою взаємозалежність таких складових як: «реальне Я»
(яким я, на мою думку, є насправді), «ідеальне Я»
(яким я хочу бути), «дзеркальне Я» (яким, на мою
думку, мене бачать інші) [2].
Важливою є позиція О. Винославської, яка
трактує «Я-концепцію» як прояв самосвідомості,
динамічну систему уявлень людини про себе [5].
І навіть знайшовши наставника, дітям дуже важко
налагодити взаємодію з дорослими, вони не
можуть встановлювати соціальні контакти з однолітками, часто не вступають в інтеракцію.
Наступним етапом нашого дослідження, було
проведення діагностики рівня сформованості
негативних аспектів «Я-концепції» у дітей сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування.
Дослідження обраної проблеми проводилися
в комунальному закладі «загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ступенів», Одеської області, серед
63 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, 10–12 років.



ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 СОЦІАЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА

Таблиця 1
Компоненти, критерії та показники рівня сформованості негативних аспектів «Я-концепції»
у дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Компонент
Комунікаційний

Критерій
Здатність до комунікації
та активної взаємодії.

Емоційно-вольовий

Здатність до самостійності
та ініціативності

Рефлексивний

Здатність до самооцінки

Для оцінки сформованості негативних аспектів «Я-концепції» у дітей сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, ми виокремили такі компоненти: комунікативний, емоційно-вольовий та рефлексивний, в межах кожного компоненту ми виокремили критерії та їх показники. (див. табл. 1)
Під комунікативним компонентом ми розуміли
здатність особистості налагоджувати взаємозв’язок
із дорослими і однолітками, вміння висловлювати
свої емоції без агресії. Емоційно-вольовий компонент зумовлюється ставленням дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування до власних
дій та можливостей, та здатністю приймати самостійні рішення. Рефлексивний компонент, у свою
чергу, дозволяє оцінити особистості різні прояви
свого «Я».
Для оцінювання рівня сформованості емоційно-вольового та комунікаційного компонентів
«Я-концепції» дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, використали дитячий
апперцептивний тест (ДАТ). У методиці представлено певну кількість зображень, які були розроблені
для отримання відповідей на основні проблеми –
зокрема, проблеми конкуренції, ставлення до батьків і те, якими вони сприймаються, фантазії дитини
про агресію, про прийняття дорослого світу, про її
страх залишитися одній, про поведінку, що стосується туалету та батьківські реакції на це.
Провівши аналіз отриманих результатів, було
виявлено, що більше половини дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування з ЕГ та КГ
мають низький рівень довіри до оточуючого середовища. Лише 6 респондентів, а це 9,5% від загальної кількості дітей, ідентифікували себе з персонажами малюнків, які працюють в парах. Отримані
результати можуть свідчити про відчуження дитини
від колективу, від прийомних батьків (наставників),
а також можуть означати почуття невпевненості в
собі та потребу у сильному покровителі, який би міг
захистити та підтримати.
Проблема безпорадності, незахищеності зустрічалася майже в кожній бесіді 20 респондентів, що
складає 32% від усіх опитуваних, описували головного героя у тривожному стані, який потребував

Показник
діагностика рівня комунікативності
оцінка рівня соціальної ворожості
та соціальної ізольованості
виявлення рівня сформованості ініціативності
та автономності у дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування
виявлення рівня самооцінки
сформованість рівня самоставлення
(самоповага, аутосимпатія)

допомоги та захисту. Яскраво простежувалася і
гостра потреба у любові, що виражалася за допомогою механізму символізації, а саме через бажання
обійняти, нагодувати та вкласти спати головного
героя.
Підводячи підсумки, можемо зазначити, що переважна більшість опитуваних має підвищений рівень
тривожності, почуття невпевненості, низький рівень
соціальних зв’язків та має потребу у сильному покровителі, який би міг захистити та підтримати.
Для дослідження емоційно-вольового компоненту ми використали методику «Опитувальник
самоставлення» В.В. Століна (див. табл. 2).
Таблиця 2
Діагностика рівня сформованості позитивного
самоставлення дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування
(рефлексивний компонент)
Рівень
сформованості
негативної
«Я-концепції»
Низький рівень
Середній рівень
Високий рівень

ЕГ – 32
Кількість
0
29
3

%
0
90,6
9,3

КГ – 31
кількість
1
26
4

%
3,2
83,7
12,9

Згідно з результатами викладеними в таблиці 2.2,
можна стверджувати, переважна більшість опитуваних (ЕГ – 90,6%, А КГ – 83,7%) має середній рівень
само сприйняття, що означає фокусування переважно на своїх недоліках та постійну готовність до
самозвинувачування. Приблизно 10% опитуваних
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з обох груп дослідження, отримали високий
рівень, що означає адекватну самооцінку, самостійність, вміння оцінювати свої можливості та вміння
бути само послідовною та лише одна дитина отримала низький рівень сформованості навичок самоповаги.
Аналізуючи отримані результати, зазначимо, що
переважна більшість дітей мають загальне позитивне
самоставлення, проте на фоні заниженої самоповаги
та низької самооцінки у дітей наявний острах того, що
інші оцінюють їх негативно. Проведена діагностика
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дала нам підстави для розроблення програми щодо
профілактики негативних аспектів «Я-концепції»
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування.
Розроблена програма складалася з комплексу
тренінгів, які були згруповані відповідно до визначених компонентів діагностичного дослідження (комунікативний компонент – тренінг «Впевненість-запорука
успіху», емоційно-вольовий компонент – «Я – ініціативний» і рефлексивний – тренінг «Яблунька»), в
результаті яких діти мали змогу отримати нові знання, вміння, навички щодо формування позитивної
«Я-концепції».
Отже, першим етапом був тренінг «Впевненістьзапорука успіху», що дав змогу дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, зрозуміти цінності своєї особистості, навчитися самостійно приймати рішення та брати відповідальність за свої дії.
Другим етапом нашої профілактичної програми
було проведення сімейного тренінгу «Яблунька»,
спрямованого на формування навиків ефективної
взаємодії дорослих і дітей на основі довірливих відносин. Головним фокусом уваги та предметом обговорення на даному етапі були взаємовідносини батьків
і дітей і стратегії спілкування (ігнорування, суперництво, партнерство).
Третім етапом став проведений тренінг спрямований на розвиток самостійності, ініціативності та
автономності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під назвою «Я-Ініціативний!».
Програма була розмежована на сім основних
модулів («особисті якості»,«впевнена поведінка»,
«комунікативність»,«розвиток
креативного
мислення»).
Для того, щоб перевірити успішність і доцільність
нашої експериментальної програми через деякий
час після констатуючого експерименту ми провели
контрольний зріз в експериментальній та контрольній
групах. Результати заключного зрізу засвідчили, що
відбулися зміни в позитивну сторону в експериментальній групі, які представлені в табл. 3.
Таблиця 3
Діагностика рівня позитивного самоставлення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, на констатуючому експерименті
Рівень сформованості
негативної
«Я-концепції»
Низький рівень
Середній рівень
Високий рівень

ЕГ – 32
кіль%
кість
8
25
23
71,8
1
3,1

КГ – 31
кіль%
кість
2
6,4
25
80,6
4
12,9

Порівнюючи результати контрольної та експериментальної групи, які зображені в таблиці 3, ми
бачимо чітку різницю. Тобто, на початку експерименту ми зафіксували 9,3% з констатуючого етапу,
які опинились на високому рівні, що характеризується низькою самооцінкою, постійним почуттям
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тривожності, роздратованості, невпевненості в
собі та агресивності. У таких дітей спостерігається
внутрішня конфліктність особистості. Потреба в
постійній опіці, а також, занижений рівень домагань в плануванні діяльності. На прикінцевому
етапі було виявлено, що з експериментальної
групи на високому рівні лишилось лише 3%.
Середній рівень, у свою чергу, на констатуючому етапі склав великий відсоток – 90,6%. Це
свідчить про те, що рівень сформованості в них
негативної «Я-концепції» припустимий, але не
задовільний. Проте на прикінцевому етапі це відношення дещо змінилось, результати стали 71,8%,
що підтверджує ефективність розробленої нами
профілактики негативних аспектів «Я-концепції»
у дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Низький рівень негативної «Я-концепції» на
констатуючому етапі становив 0%, проте після
розробленої нами методики профілактики, на
прикінцевому етапі цей процент становив вже
25%, що характеризується адекватною самооцінкою, почуттям власної гідності, позитивно
сформованим образом власного «Я», адекватним
суб’єктивним усвідомленням соціальної дійсності.
Діти з позитивною «Я-концепцією» перебувають
у позитивних стосунках з дорослими, мають відносно стійкий стан психічного, фізичного та соціального благополуччя.
Висновки. Підводячи підсумки можемо зазначити, що наша програма дала змогу підвищити
рівень самосприйняття дитиною своєї особистості, підвищити рівень самооцінки, сприяла
поліпшенню взаємовідносин між наставниками та
дітьми, які перебувають у закладах соціального
захисту. Все вище перераховане, однозначно,
справило позитивний вплив на подальший розвиток особистості даної категорії дітей.
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Стаття присвячена суті та особливостям формування прав інвалідів на освіту та
працевлаштування. Зокрема, після аналізу
довідкової літератури було встановлено,
що соціальний захист осіб з інвалідністю
є невід’ємною частиною діяльності держави у створенні правових, економічних,
політичних, соціальних, психологічних та
інших умов для забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю на рівних
засадах з іншими громадянами і здійснює
реабілітаційні заходи. Встановлено, що
основним суб’єктом державної системи
соціального захисту інвалідів в Україні є
органи праці та соціального захисту осіб,
які керують інформаційним банком інвалідів, які працюють і бажають працювати;
мають інформувати людей з інвалідністю
про можливості працевлаштування для
певних професій; мають подавати до центрів зайнятості списки інвалідів, які бажають працювати, із зазначенням професій і
спеціальностей; мають відправляти людей
з інвалідністю до центрів зайнятості для
професійної орієнтації та працевлаштування; мусять брати участь у розробці
програм зайнятості. Дослідження зосереджується на нормативно-правових документах, на яких ґрунтуються права осіб з
інвалідністю на освіту, а також на розробку
та тестування тих соціально-педагогічних умов, які забезпечать повну соціальну
адаптацію інвалідів як у системі міжособистісних внутрішньогрупових та комунікативних зв’язків, а також вищих навчальних
закладах. Стаття присвячена питанню
професійної реабілітації інвалідів органами
праці та соціального забезпечення та Центру професійної реабілітації людей з інвалідністю у просуванні професійної освіти
та подальшого працевлаштування.
Ключові слова: інвалід, Центр професійної
реабілітації людей з інвалідністю, реабілітація, освіта, інклюзивна освіта.

Постановка проблеми. У нашій країні простежується тенденція зростання кількості осіб з
інвалідністю майже щодня внаслідок військових
подій на Сході України. Сучасна політика стосовно осіб з інвалідністю – результат її розвитку
протягом останніх років. Значною мірою вона
відображає загальні умови життя, а також соціальну та економічну політику у різні періоди часу.
Однак стосовно інвалідів склалося багато специфічних факторів, які впливають на умови їхнього
життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, зневіра
і жах – ці соціальні фактори ізолювали інвалідів
та затримали їхній розвиток, про це свідчить
історія.
Мета статті – розкрити та проаналізувати становлення та розвиток прав осіб з інвалідністю на
освіту та трудову зайнятість.

The article is devoted to the essence and
peculiarities of the formation of the rights of
persons with disabilities to education and
employment. In particular, after analyzing the
reference literature, it was found that social
protection of persons with disabilities is an
integral part of the state’s activity in creating
legal, economic, political, social, psychological
and other conditions for ensuring the rights and
opportunities of persons with disabilities on an
equal basis with other citizens and is to implement
rehabilitation measures. It was established that
the main subject of the state system of social
protection of people with disabilities in Ukraine
is the labor and social protection bodies of the
people who run the information bank of people
with disabilities who work and wish to work;
inform people with disabilities about employment
opportunities for certain professions; submit
to the employment centers lists of persons
with disabilities who wish to work, indicating
professions and specialties; send persons with
disabilities to employment centers for vocational
guidance and placement; participate in the
development of employment programs. The
research focuses on the normative and legal
documents, on which the rights of persons
with disabilities are based on education and
the development and testing of those sociopedagogical conditions that will ensure full social
adaptation of persons with disabilities both in
the system of interpersonal intra-group and
communicative connections, and in educational
and higher education institutions. The article
focuses on the issue of the professional
rehabilitation of persons with disabilities by
the labor and social welfare authorities and
the Center for the professional rehabilitation of
people with disabilities in promoting vocational
education and further employment.
Key words: person with disabilities, Center
of professional rehabilitation of people with
disabilities, rehabilitation, education, inclusive
education.

Виклад основного матеріалу. Болючим
питанням для України постає питання працевлаштування осіб з інвалідністю, тому на подолання
головних перешкод зайнятості осіб з обмеженими
фізичними можливостями націлена Державна
програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю на 2007–2011 рр., яку
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 716. Під час складання
цієї Програми було враховано напрями Плану дій
Ради Європи на 2006–2015 рр. щодо захисту прав
людей з обмеженими можливостями та забезпечення їхньої повноцінної участі у житті суспільства. На створення умов для працевлаштування
інвалідів спрямовано наказ Мінпраці України від
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03.05.2007 р. № 201 «Про затвердження порядку
взаємодії органів праці та соціального захисту
населення, центрів зайнятості, відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, центрів професійної
реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів»
[1, с. 20].
В Україні Урядовий уповноважений з прав осіб
з інвалідністю є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено
організацію здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень з питань захисту прав і законних
інтересів осіб з інвалідністю та виконання Україною
міжнародних зобов’язань у відповідній сфері [2].
У Конвенції про професійну реабілітацію та
зайнятість інвалідів № 159, ратифіковану Законом
України від 06.03.2003 р., визначено, що «у цілях
цієї Конвенції кожний член Організації вважає
завданням професійної реабілітації забезпечення
інваліду можливості отримувати, зберігати підходящу роботу й просуватися по службі, сприяючи
тим самим його соціальній інтеграції або реінтеграції. Положення цієї Конвенції застосовуються
кожним членом Організації за допомогою заходів, які відповідають національним умовам та не
суперечать національній практиці. Положення цієї
Конвенції поширюються на всі категорії
інвалідів» [3].
Також уряд вносить певні зміни до трудового
законодавства, якими впроваджуються стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення ними реалізації прав осіб з інвалідністю на
працю, зокрема шляхом дії альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць.
Так, за дослідженнями науково-дослідного
інституту Міністерства соціальної політики України
для забезпечення раціональної зайнятості осіб з
інвалідністю в Україні застосовуються такі варіанти їх влаштування на роботу:
– працевлаштування на відкритому ринку
праці, де робочі місця пропонуються як для осіб,
які не мають інвалідності, так і для осіб з інвалідністю;
– працевлаштування на спеціалізованих підприємствах, заснованих громадськими організаціями інвалідів. Головна мета цих підприємств полягає в наданні можливостей інвалідам займатися
корисною діяльністю й готувати їх, наскільки це
можливо, до роботи на відкритому ринку праці;
– працевлаштування на соціально-економічних підприємствах із транзитними та постійними
робочими місцями, які створені на базі міжрегіональних центрів професійної реабілітації осіб з
інвалідністю [4].
Соціальний захист осіб з інвалідністю є складником діяльності держави у створенні правових,
економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов щодо забезпечення прав і мож-
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ливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами
та полягає у здійсненні реабілітаційних заходів.
Адже основним суб’єктом державної системи соціального захисту людей з інвалідністю в Україні є
органи праці та соціального захисту населення.
У межах виконання завдань сприяння зайнятості
людей з інвалідністю органи праці та соціального
захисту населення:
– ведуть інформаційний банк людей з інвалідністю, які працюють та бажають працювати і спроможні реалізувати свої здібності та можливості на
підставі індивідуальних програм реабілітації;
– доводять до людей з інвалідністю інформацію про можливості праці за певними професіями;
– виявляють людей з інвалідністю, які бажають
працювати;
– подають до центрів зайнятості списки осіб з
інвалідністю, які бажають працювати, із зазначенням професій та спеціальностей;
– направляють осіб з інвалідністю до центрів
зайнятості для проведення професійної орієнтації
та працевлаштування;
– надають місцевим органам державної влади
пропозиції про визначення нормативів робочих
місць, призначених для працевлаштування людей
з інвалідністю;
– формують пропозиції щодо створення нових
робочих місць, у тому числі з гнучкими формами
зайнятості, та надають їх до відділень Фонду
соціального захисту інвалідів і центрів зайнятості
(разом з громадськими організаціями людей з
інвалідністю з урахуванням рекомендацій МСЕК і
побажань людей з інвалідністю);
– беруть участь у розробці програм зайнятості
(розділ зайнятості осіб з обмеженою працездатністю);
– формують замовлення та направляють на
професійне навчання людей з інвалідністю, в тому
числі до спеціальних навчальних закладів інтернатного типу Міністерства праці та соціальної
політики України;
– організовують та беруть участь у роботі Ради
у справах інвалідів при облдержадміністраціях
[5, с. 26].
Так, для забезпечення професійної реабілітації
осіб з інвалідністю органами праці та соціального
захисту населення створено Центр професійної
реабілітації людей з інвалідністю щодо сприяння
набуття професійної освіти та подальшому їх працевлаштуванню.
Варто зазначити, що при управлінні праці та
соціального захисту населення у м. Умані функціонує Центр професійної реабілітації людей з
інвалідністю – це установа, що спеціалізується на
реабілітаційних послугах для осіб з інвалідністю,
а саме:
– професійній реабілітації людей з інвалідністю;



– медичному супроводі професійної реабілітації людей з інвалідністю;
– соціально-психологічній реабілітації людей
з інвалідністю;
– працевлаштуванні людей з інвалідністю;
– координації роботи щодо соціально-трудової реабілітації осіб з інвалідністю.
Таким чином, діяльність центрів професійної
реабілітації інвалідів частково повторює функції
інших партнерських установ, що зумовлено необхідністю забезпечення надання ними всього комплексу послуг з професійної реабілітації. Однією з
важливих функцій центрів професійної реабілітації інвалідів є діяльність з працевлаштування, яка
включає в себе:
– моніторинг зайнятості та працевлаштування
людей з інвалідністю;
– вивчення попиту на ринку праці;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– сприяння самозайнятості випускників.
На жаль, поки що центри професійної реабілітації в основному обмежуються направленням
осіб з інвалідністю для працевлаштування на підприємства, де не виконана квота на працевлаштування осіб цієї категорії. Проте в окремих областях
України створені дочірні підприємства центру для
працевлаштування осіб з інвалідністю. Окремим
завданням центрів є забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю в органах державної
влади та управління [5, с. 31].
Центр професійної реабілітації людей з інвалідністю проводить свою роботу за такими напрямами:
– професійна реабілітація;
– професійне навчання;
– фізична реабілітація;
– трудова реабілітація.
Діяльність Центру спрямована на вироблення і
застосування комплексів фізичних вправ на різних
етапах реабілітації, що забезпечує функціональне
відновлення особи і розвиває резервні і компенсаторні можливості організму. Слухачі беруть участь
у спортивних змаганнях, організованих для людей
з інвалідністю. Але до навчання приймаються слухачі за направленням управління праці та соціального захисту населення.
У 2014 році вчетверте подовжено термін дії
ліцензії на здійснення освітньої діяльності. За
укладеними договорами слухачі курсів проходять
виробничу практику в управлінні праці, приватних
перукарнях, на взуттєвій фабриці та в дендропарку «Софіївка».
За час функціонування Центру реабілітації послуги з професійного навчання отримали
478 осіб з інвалідністю із врученням свідоцтва про
присвоєну кваліфікацію.
Співпрацюючи з Центром зайнятості, управління праці та соціального захисту населення
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проводить ярмарки вакансій робочих місць із працевлаштування людей з інвалідністю. У Центрі
працює профорієнтаційний термінал, що дає можливість здійснювати систему заходів, розроблених
з урахуванням схильностей, фізичних, розумових
і психічних можливостей особи, спрямованих на
оволодіння трудовими навичками, забезпечення
трудової діяльності та адаптацію у виробничих
умовах.
На базі Центру професійної реабілітації людей
з інвалідністю проводять навчання пенсіонерів на
факультеті комп’ютерної грамотності Університету
третього віку «Дивосвіт». Випускники університету
урочисто отримують сертифікат на засіданнях
клубу «Надвечір’я» [6].
З метою сприяння працевлаштуванню осіб з
інвалідністю після завершення навчання Центр
співпрацює з Центром зайнятості та іншими фондами задля подальшого працевлаштування випускників з інвалідністю [там само].
Запровадження Міністерством освіти і науки
законопроекту про інтегроване навчання осіб з
інвалідністю у закладах вищої освіти дало змогу
цій категорії громадян здобувати вищу освіту.
Деякі дослідники вважають, що соціальна
адаптація краще проходить завдяки інклюзивному
навчанню осіб з інвалідністю та в умовах інклюзивного освітнього простору. Саме тому особливої актуальності набуває питання розробки та
апробації тих соціально-педагогічних умов, що
забезпечать повноцінну соціальну адаптацію осіб
з інвалідністю як у системі міжособистісних внутрішньогрупових та комунікативних зв’язків, так і
в освітньо-виховному середовищі закладів вищої
освіти [7, с. 26].
Варто зазначити, що новою формою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
інвалідністю у закладах середньої освіти є інклюзивне навчання, що організовується відповідно
до «Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. та наказу Міністерства
освіти і науки України від 23.07.2013 р. «Про
затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах». Мета інклюзивного
навчання – реалізація права дітей з інвалідністю
на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та
інтеграція в суспільство та інше [8, с. 227]. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р.
вносяться зміни до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах. Зокрема, у пункті 3: 1) в абзаці першому
слова «з вадами фізичного» замінити словами
«з порушеннями фізичного, інтелектуального», а
слова «в тому числі «дітей-інвалідів» виключити;
2) в абзаці другому слово «вадами» замінити
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словом «порушеннями»; 3) в абзаці п’ятому слово
«кадрами» замінити словом «працівниками» [9].
Дослідниця Л. Смеречак вказує, що якість професійної підготовки студентів з інвалідністю тісно
пов’язана з їхніми соціальними очікуваннями,
соціальним настроєм, відчуттям приналежності
до певної соціальної та професійної групи. Є тісний зв’язок між здатністю особистості проектувати
своє професійне майбутнє, готовністю діяти у
відповідності до своїх установок і тим, який емоційний відгук, переживання, оцінку викликає його
минуле, сьогодення і майбутнє [10, с. 182].
Висновки. Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що нині державне управління в
сфері соціального захисту осіб з інвалідністю
спрямоване на всебічний їх розвиток. Але для
цього необхідно створити належні умови щодо
реалізації тих принципів та засад, проголошених
у документах, та змінити негативні стереотипи до
неповносправних людей в українському суспільстві. А це може стати перспективним напрямом
для подальших розвідок.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Мельник В.П. Соціально-правовий статус
осіб з інвалідністю у системі державного соціального захисту. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017.
№ 2 (16). С. 1–18.
2. Особи з інвалідністю потребують уваги та
допомоги. Урядовий кур’єр. 4 січня 2018. URL: https://
ukurier.gov.ua/.
3. Про ратифікацію Конвенції про професійну
реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 : Закон
України від 06.03.2003 № 624-ІV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2003. № 25. С. 175.
4. Право осіб з інвалідністю на працю: стан
реалізації та перспективи. Інформаційно-аналітичні
матеріали до слухань комітету ВРУ у справах пенсі-

140

Випуск 13. Т. 2. 2019

онерів, ветеранів та інвалідів / Міністерство соціальної політики України, Державна установа «Науководослідний інститут соціально-трудових відносин»,
2015. 37 с.
5. Маршавін Ю.М., Маршавін Д.Ю. Працевлаштування молоді з інвалідністю : навчальний посібник / Ю.М. Маршавін, Д.Ю. Маршавін, М.В. Судаков,
Л.В. Бондарчук; за заг. ред. Ю.М. Маршавіна. Київ :
ІПК ДСЗУ, 2010. 184 с.
6. Центр професійної реабілітації інвалідів
управління праці та соціального захисту населення
Уманської міської ради. URL: https://clarity-project.
info/edr/34117710.
7. Глоба О.П. Науково-теоретичні та організаційно-педагогічні аспекти комплексної реабілітації
та соціалізації молоді з порушеннями ОРА в умовах
регіонального корекційно-реабілітаційного середовища. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2012.
№ 22 (257). Ч. ІХ. С. 165–177.
8. Березовська Л. Особливості організації
навчання дітей з особливими освітніми потребами у
загальноосвітніх навчальних закладах України та за
рубежем. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної роботи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ : НАІР,
2017. С. 227–230.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження змін, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» № 588 від 9 серпня 2017 р. URL: http://
nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/postanova588.
pdf.
10. Смеречак
Л.
Соціально-психологічний
супровід студентів з інвалідністю в умовах вищого
навчального закладу. Актуальні проблеми сучасної
соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 вересня 2016 р.) / за ред. проф.
І.В. Козубовської, проф. Ф.Ф. Шандора. Ужгород,
2016. С. 182–183.



ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 СОЦІАЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА

ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
THE SYSTEM OF SPECIAL TRAINING
OF SOCIAL WORKERS IN UKRAINE

УДК 378.018.8:364-051]:376(043.3)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-60852019-13-2-30
Таран А.М.,
аспірант кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини

Стаття присвячена одній з актуальних
проблем моделювання системи фахової підготовки соціальних працівників в Україні. На
підставі аналізу практичного досвіду, здійснення комплексного наукового аналізу автором визначено періоди підготовки соціальних
працівників, що були визначальними для становлення та розвитку соціальної роботи.
Зокрема, розкривається сутність таких
понять, «як соціальна робота», «соціальний
працівник» та «підготовка майбутніх соціальних працівників». Розвиток соціальної роботи
в Україні ставить перед викладачами закладів
вищої освіти завдання: поряд із формуванням
у студентів соціологічного мислення, забезпечення їх фундаментальною теоретичною
і широкою практичною підготовкою в галузі
різних напрямів соціальної допомоги необхідно
здійснювати спеціальну підготовку майбутніх
фахівців до виконання професійних функцій.
Сучасне суспільство часто змінюється, при
цьому вимагаючи від соціального працівника
більшої віддачі у роботі, творчого потенціалу, розвитку компетенцій, які необхідні для
повсякденної діяльності, а також інтерес до
професійного саморозвитку та майстерності. Основна увага зосереджується на
теоретико-методичних засадах розвитку
реалізації певних завдань відповідно до світових, європейських і національних тенденцій
соціальної роботи та фахової підготовки
соціальних працівників. Зазначено, що метою
української системи навчання й виховання є
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування поколінь,
здатних навчатися впродовж життя. Особливого значення такий підхід набуває під
час формування особистості майбутнього
соціального працівника, який у майбутньому
буде впливати на формування особистості
вихованців. Автором охарактеризовано вплив
основних тенденцій на характер розвитку підготовки соціальних працівників на певних періодах становлення.
Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, підготовка майбутнього соціального працівника, професійний розвиток,
професія.

Постановка проблеми. Розвиток соціальної
роботи як професії у сучасному суспільстві часто
змінюється, при цьому вимагаючи від соціального працівника більшої віддачі у роботі, творчого
потенціалу, розвитку компетенцій, які необхідні
для повсякденної діяльності, а також інтересу до
професійного саморозвитку та майстерності.
Як зазначає відомий науковець О. Карпенко,
соціальна робота – це вплив громадськості, професіоналів, індивідів на соціальне облаштування
суспільства завдяки формуванню й реалізації
державної соціальної політики, спрямованої на
створення сприятливих умов для життєдіяльності кожної людини, її сім’ї, громади [4]. Осно-

The article is devoted to one of the topical
problems of modeling the system of vocational
training of social workers in Ukraine. Based
on the analysis of practical experience, the
implementation of a comprehensive scientific
analysis by the author defined periods of
training of social workers, which were crucial
for the establishment and development of
social work. In particular, the essence of such
concepts as social work, social worker and the
training of future social workers is revealed.
The development of social work in Ukraine
puts the task of teachers of higher education
institutions: along with the formation of students
in sociological thinking, providing them with
a fundamental theoretical and wide-ranging
practical training in the field of various areas
of social assistance, it is necessary to carry
out special training of future specialists for the
performance of professional functions. Modern
society often changes, thus requiring a social
worker to be more productive in work, creative
potential, development of competences that
are necessary for everyday activities, as well
as interest in professional self-development
and skill. The main attention is focused on
the theoretical and methodological principles
of the development of realization of certain
tasks in accordance with the world, European
and national tendencies of social work and
professional training of social workers. It is noted
that the purpose of the Ukrainian system of
education and upbringing is to create conditions
for the development and self-realization of each
individual, the formation of generations capable
of studying throughout the life. Of particular
importance is this approach in the formation
of the personality of the future social worker,
which in the future will affect the formation of
the individual pupils. The author describes the
influence of the main tendencies on the nature
of the development of training of social workers
at certain periods of its formation.
Key words: social work, social worker,
preparation of the future social worker,
professional development, profession.

вним суб’єктом соціальної роботи є соціальний
працівник. Соціальний працівник [3] – професійно
підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи та виконує
різноманітні види соціальної роботи. Він допомагає людям вирішувати проблеми, створюючи для
цього необхідні ресурси, забезпечує взаємодію
між людьми чи між людиною та середовищем у
цілому, підвищує відповідальність організацій за
людину, впливає на соціальну політику. Соціальний працівник – це посередник між суспільством,
соціальною групою, сім’єю та індивідом. Головна
задача соціального працівника полягає в тому, щоб
допомогти громадянам, сім’ї, соціальним групам,
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що опинилися у скрутному становищі, розібратися
в ситуації і знайти вихід, використовуючи особисту
ініціативу, власну працю та наявні ресурси.
Як відомо, професія – це певний рід діяльності,
занять людини, яка володіє комплексом спеціальних знань і практичних навичок, які характеризують фахову майстерність людини, а професіонал – гарний фахівець своєї справи [10, с. 665].
Професійність соціального працівника характеризується наявністю у нього: а) професійного покликання; б) глибокої мотивації до виконання праці;
в) духовно-етичних якостей та соціально-генетичної схильності до роботи у сфері «людина–
людина»; г) професійних знань, умінь, навичок;
ґ) критичного ставлення до своєї діяльності; д) здатності до саморозвитку та самовдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток соціальної роботи в Україні ставить перед
викладачами закладів вищої освіти завдання:
поряд із формуванням у студентів соціологічного
мислення, забезпечення їх фундаментальною
теоретичною і широкою практичною підготовкою в
галузі різних напрямів соціальної допомоги необхідно здійснювати спеціальну підготовку майбутніх фахівців до виконання професійних функцій.
Адже професійна діяльність соціальних працівників спрямована не тільки на задоволення потреб
і вирішення проблем клієнтів, а й на підготовку
клієнта до самостійного вирішення особистих проблем; надання інформації про альтернативні можливості, відносні переваги та недоліки способів
дій.
Поява нової професії соціального працівника
й, відповідно, нового напряму підготовки студентів
не могла не викликати появу наукової літератури,
присвяченої формам і методам навчання з урахуванням специфіки нової професії й вимог до неї.
Ця проблема знайшла своє відображення у працях вітчизняних та зарубіжних учених.
Серед учених, які займаються проблемою підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності у галузі соціальної роботи, насамперед слід
назвати О. Безпалько, В. Бочарову, Б. Вульфова,
І. Звєрєву, А. Капську, В. Липу, С. Литвиненко,
Л. Міщик, А. Іванченко, В. Петровича, В. Синьова,
С. Харченка та ін.
Вітчизняні вчені (В. Андрущенко, Л. Дудар,
А. Бойко, А. Каплан, А. Капська, В. Луценко та ін.)
в основу професійної підготовки студентів закладають діяльнісний підхід з урахуванням необхідної орієнтації майбутніх соціальних працівників на
різнобічність соціальної роботи, широту проблем і
потреби різних груп клієнтів.
У низці досліджень (С. Архіпова, В. Бочарова,
О. Госсе, В. Гриньова, І. Курляк, В. Левічева,
П. Лузан, В. Семиченко та ін.) підготовка розглядається як певний процес, головною метою якого
є готовність до виконання та формування різних
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видів професійної діяльності (мотиваційної, змістової, операційної).
Російський дослідник О. Ляшенко [5] проблему
професійного становлення та готовність соціального працівника до діяльності розглядає в кількох
варіантах як:
− формування психофізіологічної установки
суб’єкта, особистості;
− сформованість мотиваційної установки на
соціальну реальність;
− професійно сформовані якості у вищому чи
середньому спеціальному закладі;
− здатність до самовдосконалення в професії.
Мета статті – розкрити передумови становлення системи фахової підготовки соціальних працівників в України на різних етапах її становлення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Соціальна робота невідривна від суспільства і
спрямована на всі його проблемні прошарки.
Зазначимо, що об’єктивними передумовами
моделювання системи фахової підготовки соціальних працівників в України на етапі її становлення прийнято вважати такі як:
– «легалізація» соціальної роботи завдяки введенню професії «соціальний працівник» до кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців [6];
– розбудова мережі соціальних закладів, установ соціального обслуговування, центрів соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, відродження
благодійності та волонтерства, створення недержавних соціальних служб, громадських організацій, що потребували підтримки кваліфікованих
соціальних працівників [11];
– підпорядкованість різним суб’єктам державної політики (станом на 2003 р.), а саме Міністерство праці та соціальної політики України, Державний комітет України у справах сім’ї та молоді,
Державний центр соціальних служб для молоді,
Служба у справах неповнолітніх [2, с. 67–74];
– кадрове забезпечення недипломованими
фахівцями, які пройшли курсову підготовку, дистанційне або прискорене навчання [7, с. 224–227],
що ініційовано й підтримано Міжнародними фондами та урядами інших країн;
– формування нормативно-законодавчої бази
соціальної роботи (Закон України «Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю» (2001 р.), Закон
України «Про соціальні послуги» (2003 р.) та організаційно-економічних заходів її реалізації, що стосується форм соціального забезпечення [1, с. 12]:
пенсійне забезпечення, система грошової допомоги, адресна соціальна допомога, підвищення
оплати праці відповідно до підвищення рівня
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати;
– поширення закордонного досвіду соціальної роботи через створення Школи соціальної
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 СОЦІАЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА

роботи НаУКМА та відкриття нової спеціальності
8.040202 «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (1999 р.) [9];
– розробка моделей підготовки соціальних працівників на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях
«допрофесійний – молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр» на основі вивчення
закордонного досвіду, який адаптовано до вітчизняних умов.
Об’єктивні передумови (на початку 90-х років
ХХ століття і на початку ХХІ століття) мають значний вплив на всі подальші процеси, що характеризують періоди становлення та розвитку соціальної роботи і періоди здійснення підготовки
соціальних працівників. Підготовка соціальних
працівників у контексті її становлення характеризується певними етапами, що якісно відрізняються:
по-перше, через визначення емпіричних основ

підготовки соціальних працівників та викладання
дисциплін соціально-практичного спрямування;
по-друге, через визначення теоретичних засад
підготовки соціальних працівників і теоретичних
засад викладання дисциплін соціально-практичного спрямування; по-третє, через визначення
актуальних проблем підготовки соціальних працівників і розв’язання протиріч, що відображають
об’єктивні передумови та інноваційні освітні тенденції та їх характер впливу на підготовку соціальних працівників. Тому на підставі аналізу практичного досвіду, здійснення комплексного наукового
аналізу можемо визначити періоди підготовки, що
були визначальними для становлення та розвитку:
– І період (1991–2000 рр.) – відкриття нової
для України спеціальності «Соціальна робота»
за напрямом «Соціологія» та створення організаційних умов для забезпечення підготовки соціаль-

Вплив тенденцій на характер розвитку підготовки соціальних працівників
Періоди
становлення
1990–2000
Пропедевтична
модель підготовки
соціальних
працівників

2000–2010
Інтегративна
модель
підготовки
соціальних
працівників

2010 – дотепер
Інноваційна
модель
підготовки
соціальних
працівників

Тенденції
Глобалізація соціальних проблем;
реформування системи соціального
забезпечення, що залишилася від
України у складі СРСР;
інституалізація;
професіоналізація;
відродження
благодійності та
волонтерства;
наявність світового
професійного досвіду
соціальної роботи
Глобалізація
гуманітарного простору;
євроінтеграція в освітній
простір;
впровадження ринку
соціальних послуг;
впровадження
європейських стандартів у
законодавство та практику
соціальної роботи
Взаємозв’язок теорії та
практики щодо
усвідомлення актуальних
проблем соціальної
роботи;
розширення професійних
функцій та груп клієнтів
соціальної роботи;
вдосконалення
стандартизації надання
соціальних послуг;
впровадження інновацій в
сферу надання соціальних
послуг

Таблиця 1

Характеристики
системи підготовки
Соціальна робота як
суспільне явище;
розбудова мережі та
суб’єктів;
потреба в підготовці
соціальних працівників;
неузгодженість дій між
суб’єктами соціальної
роботи

Характеристики
результату підготовки
Створення різних освітніх
моделей підготовки;
велика кількість
державних закладів,
недержавних організацій;
активізація благодійності,
волонтерського руху

Стандартизація
соціальних послуг;
стандарти професійної
підготовки;
удосконалення форм та
методів соціальної
роботи;
активізація форм та
методів підготовки
соціальних працівників

Зміна діяльнісної
парадигми на компетентнісну парадигму підготовки;
прояв освітньо-фахового
потенціалу;
розробка стандартів
соціальної роботи з
певними категоріями
клієнтів;
масовість підготовки
соціальних працівників
Створення інноваційного
середовища;
інноваційні методики
соціальної роботи;
супервізорство;
інтерактивні практики
викладання соціальної
роботи;
партнерство між
державними соціальними
установами, навчальними
закладами, благодійними
організаціями та
волонтерським рухом

Актуалізація потенціалу
середовища;
якість надання
соціальних послуг;
управління соціальними
послугами (кейсменеджмент);
співпраця між
суб’єктами соціальної
роботи та суб’єктами
навчання;
посилення
волонтерського руху та
корпоративного
волонтерства
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них працівників; формується пропедевтична (за
визначенням А. Фурмана) [11] модель підготовки
соціальних працівників;
– ІІ період (2001–2010 рр.) – становлення
спеціальності «Соціальна робота» за напрямом
«Соціальне забезпечення» та створення організаційно-методичних умов для відповідності підготовки соціальних працівників рівням європейської освітньої системи зі збереженням структури
вітчизняної системи професійної освіти «молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр»;
формується інтегративна (за визначенням І. Ларіонової) модель підготовки соціальних працівників;
– ІІІ період (2011 р. і дотепер) – остаточне становлення спеціальності «Соціальна робота» за
напрямом «Соціальна робота» та створення організаційно-методичних умов для оновлення підготовки
соціальних працівників відповідно до проблематики соціальної роботи, методологічних досліджень
соціальної роботи як науки, інноваційної педагогіки
та соціальної інноватики; формується інноваційна
підготовка соціальних працівників.
Як зазначає дослідник І. Савельчук [8, с. 120–
125], тенденції підготовки соціальних працівників
указують на спрямованість основних шляхів щодо
її становлення, розвитку та оновлення за сучасних
умов. Було здійснено спробу охарактеризувати
вплив тенденцій на характер розвитку підготовки
соціальних працівників на певних періодах її становлення (див. табл. 1).
Висновки. Як бачимо, наявність взаємозв’язку
та впливу тенденцій визначає подальше спрямування завдань розвитку підготовки, характер оновлення її змісту, форм та методів навчання майбутніх соціальних працівників.
Тому перехід наявної системи підготовки соціальних працівників у якісно новий стан потребує
реалізації певних завдань відповідно до світових,
європейських і національних тенденцій соціальної
роботи та фахової підготовки соціальних працівників, таких як:
– переоцінка традиційних чинників розвитку
підготовки майбутніх соціальних працівників;
– переосмислення теорії та практики соціальної роботи як механізму позитивних змін у суспільстві;
– спрямованість програм підготовки на відповідність соціально-економічним, соціально-політичним і соціокультурним тенденціям та перспективам розвитку соціальної роботи;
– стрімке оновлення системи знань через перегляд змісту, форм та методів навчання соціальної
роботи;
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– створення умов для належного функціонування освітнього інноваційного середовища;
– сприяння вибору форм та методів підвищення кваліфікації викладачів дисциплін соціального спрямування.
Отже, соціальна робота – це складний процес,
який вимагає міцних знань у галузі теорії управління, економіки, права, психології, соціології,
педагогіки, медицини тощо, її ефективність залежить від якості роботи, а значить, від рівня підготовки фахівця.
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Могилянська школа журналістики у КиєвоМогилянській академії – це унікальний освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні
дослідження в галузі масових комунікацій та
журналістики. Могилянська школа журналістики була ініційована та створена Євгеном
Федченком – міжнародним журналістом,
дослідником, професором з масових комунікацій та вченим-новатором у 2003 році, який
став її першим директором і є ним по сьогоднішній день. Будучи флагманом демократизації освіти в Україні та еталоном у розвитку
внутрішньої автономії ЗВО у Києво-Могилянській академії, Могилянська школа журналістики здійснює модель управління розвитком
внутрішньої автономії за такими основними
напрямками як розвиток студентського
самоврядування, спільна підготовка навчальних планів студентами і викладачами,
участь директора Могилянської школи журналістики у студентському житті і, навпаки,
участь студентів у діяльності Могилянської
школи журналістики та її педагогічного
складу, добір і розстановка кадрів, здійснення
фінансово-господарської діяльності. У цій
науковій статті йдеться про те, як названі
складові функціонують та еволюціонують
в напрямку розвитку внутрішньої автономії
в межах Могилянської школи журналістики,
перебуваючи під патронатом Києво-Могилянській академії, яка фінансується державою та звітує перед МОН України. Автор
статті аналізує здатність сучасних студентів і викладачів Могилянської школи журналістики самостійно встановлювати правила
навчального процесу та контролювати їх.
Зрештою, автор доходить висновків, що,
незважаючи на обмеження самого закладу
вищої освіти, Могилянська школа журналістики наслідує найкращі традиції європейської
внутрішньої автономії в освітньому процесі,
успішно реалізуючи їх як у повсякденному
навчально-побутовому процесі, так і за його
межами, організовуючи відповідним чином
як навчально-виховний, педагогічний, так і
дозвільний процес для студентів та викладачів.
Ключові слова: ЗВО, внутрішня автономія,
Могилянська школа журналістики, Києво-

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Актуальність наукової проблеми полягає в необхідності проаналізувати позитивний приклад успішно
реалізованої моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО в МШЖ, незважаючи на підконтрольність
Києво-Могилянської академії МОН України та
стовідсоткове державне фінансування останньої.
Також актуальним є перехід від конкретного при-

Могилянська академія, Київ, модель розвитку внутрішньої автономії ЗВО.
Mohyla School of Journalism at the KievMohyla Academy is a unique educational center
that combines theoretical training, practical
experience and solid research in the field of
mass communications and journalism. Mohyla
School of Journalism initiated and created by
Eugene Fedchenko is an international journalist,
researcher, professor of mass communications
and innovative scientists in 2003, who became its
first director and is still to this day. Mohyla School
of Journalism is the flagship of the democratization
of education in Ukraine and the benchmark in the
development of the internal autonomy of the KyivMohyla Academy. Mohyla School of Journalism
has a model for managing the development of
internal autonomy in the following areas: the
development of student self-government, the joint
preparation of students’ curricula and teachers,
the participation of the director of the MSJ in
student life and the participation of students in the
Mohyla School of Journalism and its pedagogical
quorum, staffing and placement, implementation
of financial and economic activities. This scientific
article describes how these components function
and evolve towards the development of internal
autonomy within the Mohyla School of Journalism,
under the patronage of the Kiev-Mohyla Academy,
which funded by the state and reports to the
Ministry of Education of Ukraine. The author of
the article analyzes the ability of modern students
and teachers of the Mohyla School of Journalism
to independently establish the rules of the
educational process and control them. At the end
of the study, the author concludes that, despite
the restriction of the university itself, the Mohyla
School of Journalism inherits the best traditions
of European internal autonomy in the educational
process, successfully implementing them both in
the everyday educational process and beyond,
organizing accordingly educational, pedagogical,
and leisure process for students and teachers.
Key words: university, internal autonomy, Mohyla
School of Journalism, Kiev-Mohyla Academy, Kiev,
model of the development of internal autonomy of
the university.

кладу до масштабного й результативного соціологічного опитування з метою показати об’єктивну
картину реалізації моделі розвитку внутрішньої
автономії ЗВО по всій України станом на 2019 рік.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Для теоретико-методологічного аналізу теми
наукової статті, ми використали теоретичну базу
таких науковців: Ю.М. Крячко, Ю.Ю. Романовська,
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Я.Г. Камінецький, В.С. Катькало, Л. Одерій,
Т.А. Родіонова, Н.М. Сбруєва.
Мета нашої наукової роботи складається з
декількох основних етапів.
По-перше, ми маємо вповні розкрити особливості та складові моделі реалізації розвитку внутрішньої автономії ЗВО в МШЖ.
По-друге, необхідною метою є, спираючись на
проаналізовані нами наукові публікації, зробити
власний об’єктивний висновок про те, до яких конкретних змін в кожній складовій діяльності МШЖ,
яка реалізується відповідно до моделі розвитку
внутрішньої автономії ЗВО, призвела реалізація
цієї моделі і які перспективи ця модель отримає
на майбутнє.
По-третє, актуальним є також закладення
трампліну для подальшого масштабного соціологічного опитування, яке ставить за мету показати
об’єктивну картину реалізації моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО по всій України станом на
2019 рік.
Виклад основного матеріалу. У статті
Ю.Ю. Романовської «Недержавна вища освіта
в економічно розвинутих країнах світу (з досвіду
вищої школи США, Великої Британії, Німеччини,
Франції, Італії та Японії)» [1, с. 17–18] дослідниця
аналізує європейський шлях вищої освіти до внутрішньої автономії на основі аналізу різних типів
моделей розвитку внутрішньої автономії ЗВО в
таких країнах як Велика Британія, Німеччина,
Франція, Італія, Японія, та виділяє такі основні
особливості, які притаманні моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО в європейських країнах,
наголошуючи на незначному видозміненні та реалізації їх в Україні, а саме:
– Незалежне від держави фінансування ЗВО;
– наявність педагогічної ради, що керує ЗВО
разом із ректором (директором);
– ректор (директор) обирається шляхом загального голосування серед викладачів та студентів
всередині ЗВО;
– наявність власної навчальної програми ЗВО;
– наявність внутрішнього тестування та іспитів ЗВО, що не продукується та не контролюється
державою [1, с. 25–26].
На думку Я.Г. Камінецького [2, с. 216–218],
однією з переваг реалізації моделірозвитку внутрішньої автономії ЗВО є зменшення психологічного напруження на студентів та викладачів і
створення невимушеної творчої атмосфери під
час взаємодії викладачів, обслуговуючого персоналу та вищого керівництва ЗВО, формування
системи цінностей і соціальних установок у галузі
міжособистісного та професійного спілкування.
Це не лише стимулює ситуацію розвитку, свободу
вибору, автономність та незалежність дій, а й
одночасно формує відповідальність за ухвалення
рішення, здатність до рефлексії.
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А от А. Сбруєва [3, с. 167–170] переконана, що
звільнення діяльності ЗВО від державного тиску
сформує потужний інститут студентського самоврядування, що, в свою чергу, стане визначальним у розвитку популярних напрямків навчання,
ринкового попиту та необхідної пропозиції, яка
в подальшому спрятиме благодатному економічному зростанню України на основі функціонування вільного ринку, гуманістичних цінностей,
здорової конкуренції та європейської ідеї розвитку й еволюції.
Якщо говорити про особливості повноважень,
які має незалежний заклад вищої освіти при функціонуванні моделі розвитку внутрішньої автономії, то серед основних необхідних повноважень
дослідники Л. Одерій та Ю. Крячко [5, с. 58–60]; [6]
згоджуються між собою та виділяють такі основні
критерії:
– Має можливість самостійно вирішувати проблему найму та розстановки кадрів.
– Має повноваження спільно з науковою радою,
ректоратом (директоратом) та викладацьким складом ухвалювати навчальні річні плани (ухвалювати мають право тільки депутати студентського
парламенту, за яких проголосувала більшість студентів закладу вищої освіти).
– Здійснює фінансово-господарську діяльність
ЗВО в цілому та окремо кожного факультету, кожної кафедри (реалізація моделі децентралізації в
контексті моделі розвитку внутрішньої автономії
ЗВО) [5, с. 58–60].
– Дотримується обов’язків слідкувати за дотриманням норм та правил поведінки всіх учасників
освітнього процесу у закладі вищої освіти відповідно до встановлених та відрегульованих вищим
керівництвом ЗВО спільно з головою Асамблеї
студентського самоврядування.
– Має повноваження і свободу дозволити всім
учасникам освітнього процесу у ЗВО створювати
на базі ЗВО вільні творчі групи, гуртки, спілки та
рухи, які не обмежують діяльність закладу вищої
освіти та не протирічать чинному законодавству
України [4, с. 3].
– Має можливість за бажанням будь-якого
факультету чи кафедри проводити Дні науки, міжнародні освітні конкурси в межах ЗВО, запрошуючи освітян з інших міст України та з інших кран
світу, отримуючи на це ресурси з внутрішнього
незалежного бюджету кафедри, факультету чи
ЗВО – за узгодженою необхідністю [6].
Аналізуючи діяльність МШЖ, стає зрозумілим,
що остання є флагманом демократизації освіти в
Україні та еталоном у розвитку внутрішньої автономії ЗВО Києво-Могилянській академії за такими
основними напрямками:
– Розвиток студентського самоврядування;
– Спільна підготовка навчальних планів студентами і викладачами;
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– Участь керівника кафедри у студентському
житті і, навпаки, участь студентів у діяльності
МШЖ та її педагогічного кворуму;
– Добір та розстановка кадрів;
– Здійснення фінансово-господарської діяльності МШЖ.
Розвиток студентського самоврядування в
МШЖ виявляється входженням студентів МШЖ до
незалежного студентськогопарламенту, а також у
долучені студентів кафедри до процесу створення
незалежноїстудентської організації – Асамблеїстудентського самоврядування МШЖ (далі – АСС
МШЖ), яка має право на здійснення таких повноважень:
– Бере участь у засіданнях педагогічної ради
МШЖ та спільно з її членами ухвалює рішення
щодо затвердження навчальних планів, строків
проведення проміжних контрольних робіт та іспитів, планів проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, конкурсів, змагань
на базі ЗВО, бюджетних витрат ЗВО тощо;
– Організовує голосування та збирає незалежний студентський парламент, який призначає та
звільняє голову та заступника голови АСС МШЖ;
– Утворює різні студентські гуртки, спілки,
групи, діяльність яких спрямована на освітній процес, проведення дозвілля чи спільний розвиток
в іншому напрямку, що не протирічить правилам
ЗВО та чинному законодавству України;
– Проводить різні заходи в ЗВО спільно з викладамита керівництвом ЗВО.
Спільна підготовка навчальних планів студентами і викладачами полягає у тому, що студенти
МШЖ беруть участь у педагогічних радах і мають
голос в межах ухвалення річних навчальних планів, тобто тих їхніх аспектів, які стосуються безпосередньо діяльності МШЖ.
Участь директора МШЖ Євгена Федченка у
студентському житті і, навпаки, участь студентів
у діяльності МШЖ та її педагогічного кворуму відбувається щодня, коли студенти і викладачі МШЖ
збираються разом для обговорення поточних
навчальних та дозвільних питань в інтересах взаємодії студентського та викладацького складу.
Добір та розстановка кадрів, в якій беруть
участь як студенти, так і викладачі, незалежно від
рекомендацій ЗВО, ректорату чи навіть МОН України, оскільки директор МШЖухвалює рішення про
призначення на ту чи іншу посаду в МШЖ нового
працівника, при цьому не тримаючи таємницю від
студентів, адозволяючи і їм так само долучатися
до процесу обговорення кандидатур (це може
бути як тестовий період, відкрите голосування студентів за найкращого кандидата, так ірекомендаціївикладачів МШЖ тощо).
МОН і вище керівництво ЗВО може надати свої
пропозиції, але суттєво на вибір директораМШЖ
та студентів не впливає, лише формально долу-

чається до внутрішньої дискусії та узгоджує заробітну пату, оформлення, соціальний пакет тощо
новому працівникові МШЖ.
Здійснення фінансово-господарської діяльності МШЖ виявляється в тому, що вона має частково власне фінансування з внутрішнього фонду,
який залучається безпосередньо без участі головного фонду ЗВО та державного фінансування
МОН України.
Це можуть бути кошти на поточні витрати МШЖ,
проведення різних заходів в її межах, виділення
наукових стипендійкращим студентам МШЖ, організація студентського та спільного з викладачами
і студентами МШЖ дозвілля в межахЗВО або за
його межами, що не протирічить правилам ЗВО та
чинному законодавствуУкраїни.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що, незважаючи на те, що МШЖ має органічну
залежність від Києво-Могилянської академії, яка, в
свою чергу, залежить від державногофінансування
МОН України, МШЖ все одно наслідує переваги
європейської моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО, що було доведено під час нашого аналізу
складових діяльності МШЖ у контексті реалізації
моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО.
Так, аналізуючи переваги моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО в МШЖта спираючись на
дослідження Н. Родіонової «Професійно-технічна
освіта: сучасний стан, проблеми, перспективні
напрями» [7, с. 31–35], й проаналізувавши наш
основний посил в науковій статті, ми можемо зробити висновки, щодемократичний процес автономізації освіти в МШЖ передбачає наявність вищеописаного незалежного фінансування МШЖ на
поточні витрати та перспективні напрямиїї діяльності; наявність незалежного студентського самоврядування, доякого долучені та де активно берутьучасть студенти МШЖ.
Це є важливим у зв’язку з тим, що лише за умовизалучення в освітній процес всіх його учасників, може
йтися про демократизацію та розвиток внутрішньої
автономії як МШЖ, так і Могилянки загалом.
А також це стосується ще й третього пункту –
участь викладачів та студентів МШЖ формування
навчальних планів, незалежно від вказівок МОН
України відповідно до того, за якою стратегією
бажає розвиватися МШЖ.
Отже, відповідно до встановленої мети нашого
дослідження, можемо констатувати, що ми вповні розвили та представили опозитивний приклад
успішно реалізованої моделі розвитку внутрішньої
автономії ЗВО в МШЖ, незважаючи на підконтрольність ЗВО МОН України та стовідсоткове державне фінансування останнього, в межах якого
існує МШЖ.
Тому наступним етапом нашого масштабного дослідження теми створення та реалізації
моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО буде
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проведення великого соціологічного опитування
з метою показати об’єктивну картину реалізації
моделі розвитку внутрішньої автономії ЗВО по всій
України станом на 2019 рік.
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Визначено значимість питань академічної
доброчесності як базової цінності університетської культури, виокремлено увагу
до Кодексу доброчесності як інструменту
її впровадження в закладах вищої освіти.
Розроблено алгоритм створення та прийняття Кодексу. Представлено основні
заходи з підтримки філософії доброчесності.
Висвітлено розподіл відповідальності за
доброчесну академічну поведінку в закладі
вищої освіти. Запропоновано використання
рамкової програми із забезпечення якості
академічної доброчесності, яка містить
перелік необхідних процесів, апарат вимірювання (на основі зіставлення планових
(еталонних) і фактичних показників реалізації), перелік нормативних документів, що
регулюють процеси та процедури забезпечення академічної доброчесності, розподілі
функцій серед суб’єктів освітнього процесу
та представлення свідчень про результати
діяльності. Представлено перелік процедур
дотримання академічної доброчесності,
зокрема: заходи недопущення академічної
недоброчесності, моніторинг рівня академічної доброчесності науково-педагогічних
працівників ЗВО та здобувачів вищої освіти
у ЗВО. Надано перелік показників їх прояву.
Зазначено, що моніторинг дотримання академічної доброчесності може проводитися
за результатами відстеження кількісних
показників на основі зіставлення планових
та фактичних даних та/або на основі якісних показників. Розкрито оцінку рівня дотримання академічної доброчесності в закладі
вищої освіти на основі експертного оцінювання. Надано приклад експертного листа
оцінювання рівня академічної доброчесності
на основі визначених критеріїв та відповідних індикаторів. Запропоновано розглядати
чотири рівні академічної доброчесності в
закладах вищої освіти: початковий, базовий,
достатній, розвинутий. Бажаний рівень академічної доброчесності досягається, коли
виконані всі вимоги до розвинутого рівня.
Ключові слова: академічна доброчесність,

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Вища освіта в Україні має свою історію, давні
традиції, потужні та слабкі сторони. Інтеграція до
Європейського освітнього простору спрямовує
розгляд академічної доброчесності як складника
політики щодо забезпечення якості. Проте дослідження національної системи вищої освіти висвітлили наявність проблемних питань у закладах
вищої освіти стосовно дотримання академічної
доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Практика вітчизняних закладів вищої освіти
свідчить про те, що студенти часто «допомагають» один одному, а викладачі схильні мати високий рівень лояльності до цього та не звертають
належну увагу на недоброчесний підхід до виконання академічних завдань. «Наразі студентська

освітній процес, моніторинг, якість освіти,
кодекс академічної доброчесності.
The paper defines the significance of the issues
of academic integrity as a basic value of university
culture, pays attention to the Academic Integrity
Code as a tool for its introduction into higher
education institutions. It is elaborated algorithm for
the creation and approval of the Code. The main
measures for supporting integrity philosophy are
presented. The research provides the division of
responsibility for honest academic conduct in a
higher education institution. It is proposed to use
a framework programme for academic integrity
quality which includes the list of necessary
processes, the instrument of assessment
(based on the correlation of output (benchmark)
and actual performance), the list of statutory
documents regulating processes and procedures
of maintaining academic integrity, division of
functions among subjects of educational process
and presentation of performance report. The
authors provide a list of procedures for observing
academic integrity, in particular: preventive
measures for unfair practices, monitoring of
academic integrity of academic staff and students
of HEI. It is presented the indicators list of their
manifestation. It is marked that monitoring of
compliance with academic integrity can be
carried out according to the results of quantitative
indicators based on the correlation of output
and actual data and/or based on qualitative
indicators. The article gives an example of an
expert letter of academic integrity assessment
based on the defined criteria and relevant
indicators. It is proposed to consider four levels of
academic integrity in higher education institutions:
elementary, basic, intermediate, advanced. The
desired level of academic integrity is achieved
when all requirements for advanced level are
performed.
Key words: academic integrity, educational
process, monitoring, education quality, Academic
Integrity Code.

академічна культура характеризується як деформована. В основі цієї деформації лежить мотивація значної частини студентства на формальні
атрибуції вищої освіти (оцінки, стипендія, диплом
та ін.), а не на отримання професійних знань, що є
визначним фактором наявності академічного шахрайства» [1].
Для зміни такої ситуації потрібна постійна актуалізація цього питання і наявність чітких вимог
та процедур виявлення та недопущення проявів
академічної недоброчесності. Досягнення бажаного рівня академічної доброчесності − це досить
складний та тривалий процес. Тому потрібне її
системне впровадження, яке нормативно регулюється і забезпечується процесами відстеження
(оцінювання, моніторингу), постійного поліпшення
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на різних рівнях (студентів, викладачів, кафедр) та
в університеті загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У наукових публікаціях приділено увагу визначенню основних понять та принципів академічної
доброчесності з метою підвищення якості освіти
(А. Мельниченко [7]), обґрунтуванню гострої необхідності впровадження академічної чесності у
вищій освіті (В. Ромакіна [10]), дослідженню різних
аспектів академічної чесності та боротьби з плагіатом (Б. Буяк [4], О. Рижко [9], В. Ткаченко [12]).
Ю. Калиновський розглядає академічну чесність
як чинник правового виховання молоді [5]. Низка
учених пов’язує питання академічної доброчесності із забезпеченням якості освіти (Я. Тицька
[11], Т. Фініков [2], Т. Яворська [14]).
Мета статті. Метою є дослідження особливостей реалізації комплексного підходу до впровадження академічної доброчесності у закладі вищої
освіти, виділення етапів розробки Кодексу доброчесності, висвітлення інструментів впровадження
та моніторингу академічної доброчесності у ЗВО.
Виклад основного матеріалу. Поняття «академічна доброчесність» визначено у Законі України «Про освіту» і розуміється як «сукупність
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/
або наукових (творчих) досягнень» [8].
Категорію академічної доброчесності розглядають як багатовимірну та міждисциплінарну.
Наприклад, Ю. Малогулко зазначає: «Категорія
академічної доброчесності відзначається своєю
багатовимірністю, що означає поєднання в ній
як відповідних фундаментальних цінностей, так і
механізмів й інструментів їхнього забезпечення і
просування» [6].
Я. Тицька вважає, що «академічна доброчесність, з одного боку, є складною міждисциплінарною категорією, яка поєднує в собі етичні норми
й правила поведінки людини в освітньо-науковому середовищі та механізми й інструменти, за
допомогою яких останні реалізуються на практиці.
З іншого боку, є цілий комплекс чинників, передусім морально-культурних, інституційних, освітньовиховних, які впливають ззовні чи зсередини на
університет, визначаючи його спроможність і прагнення протидіяти академічній нечесності. У будьякому разі за провадження нового» [11, с. 194].
З метою врегулювання питань академічної
доброчесності заклади вищої освіти мають розробити відповідне забезпечення: нормативне – для
врегулювання етичних норм, цінностей, відповідальної поведінки; організаційно-методичне – для
впровадження та підтримки академічної доброчесності в закладі вищої освіти; інформаційно-
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аналітичне – для створення основи прийняття
рішень щодо постійного поліпшення рівня академічної доброчесності.
Перш за все, для формування політики якості та
академічної культури заклади вищої освіти мають
розробити власні унікальні кодекси або Положення про академічну доброчесність. За дослідженнями, що були проведені у 2016 р. Інститутом
освітньої аналітики за дорученням МОН України,
серед 172 державних і комунальних ЗВО України
III–IV рівня акредитації кодекси честі студента або
його аналоги було розміщено на сайтах 27 ЗВО
(15,5% від генеральної сукупності) [12, с. 83].
Проведений Інститутом освітньої аналітики
контент-аналіз дає змогу закладам вищої освіти
оцінити рівень урегульованості питання академічної доброчесності, усвідомити важливі змістовні
та структурні акценти, що необхідні у внутрішніх
нормативних документах ЗВО, а також побудувати
власний вектор розвитку цього питання.
Процедура розробки Кодексу академічної
доброчесності представлена на рис. 1.
Кодекс академічної доброчесності закладу
вищої освіти розробляється відповідно до освітніх та загальнолюдських цінностей, міжнародних документів, законодавчої і нормативної бази
України, внутрішніх нормативних документів ЗВО:
Конституції України, законів України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, «Про освіту»
від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, «Про авторське
право і суміжні права», «Про наукову та науковотехнічну діяльність», «Про видавничу справу»,
«Про запобігання корупції»; положень Етичного
кодексу вченого України, Педагогічної конституції Європи, Європейської хартії дослідників. Цей
документ також має відповідати основним принципам та положенням, затвердженим у нормативних
документах ЗВО.
Розробка нормативного забезпечення стосовно академічної доброчесності у закладі вищої
освіти має супроводжуватися актуалізацією цього
питання у студентів та здобувачів першого, другого, третього рівнів навчання, адміністративних,
педагогічних, науково-педагогічних працівників.
Академічна доброчесність є невід’ємною частиною університетської культури, тому потрібно на
систематичній основі проводити комплекс заходів, що нагадують про важливість стандартів академічної доброчесності всіх учасників освітнього
процесу та формують їхню свідому відповідальну
поведінку.
Для формування, усвідомлення та визнання
філософії академічної чесності як базової інституційної цінності у закладі вищої освіти запроваджуються на постійній основі такі заходи:
1) актуалізація питань академічної доброчесності та дотримання Кодексу всіма учасниками
освітнього процесу у ЗВО;
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Формування робочої групи для розробки Кодексу про академічну доброчесність із
залученням представників всіх учасників навчального процесу

Актуалізація питання академічної
доброчесності в ЗВО

Дослідження проблемних питань
стосовно рівня наявної академічної
доброчесності в ЗВО

Розробка проекту Кодексу про академічну доброчесність

Обговорення Кодексу

Збір пропозицій

Прийняття Кодексу

Доведення Кодексу про академічну доброчесність до всіх учасників
освітнього процесу
Так

Надання інформації у публічний доступ
Рис. 1. Процедура розробки Кодексу про академічну доброчесність

2) підвищення кваліфікації, участь у тренінгах,
семінарах, стажуваннях із питань академічної
доброчесності педагогічних, науково-педагогічних
працівників;
3) внесення розділу з академічної доброчесності в програму «Університетська освіта» для
здобувачів вищої освіти;
4) запровадження ознайомчих чи факультативних курсів з основ академічного письма та дослідницької роботи;
5). проведення тренінгів для науково-педагогічних
працівників та здобувачів вищої освіти щодо актуалізації питань важливості академічної доброчесності;

6) запровадження та підтримання інформативної вебсторінки для загального доступу, яка буде
містити рекомендації з академічної доброчесності,
якості академічного письма, інформувати про прийняті стандарти цитування, надавати приклади
виявлених проявів академічної не доброчесності;
7) обговорення зі студентами прикладів якісного та неякісного академічного письма;
8) надання здобувачам вищої освіти прикладів
готових якісних робіт;
9) розроблення нестандартних, творчих, проблемних завдань, чітке пояснення вимог до їхнього
виконання та оцінювання;
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10) налагодження технології перевірки робіт
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
робітників на наявність плагіату.
Із метою створення освітнього середовища
на основі гідності, довіри, відповідального ставлення до навчання поряд із процедурами формування свідомості етичних, моральних норм
доброчесності, запроваджуються процедури щодо
відповідальної поведінки та її регулювання. Відповідальність за доброчесну академічну поведінку
розподіляється між всіма учасниками освітнього
процесу (табл. 1). Усі здобувачі вищої освіти мають
набути компетентності давати моральну оцінку
власним вчинкам, співвідносити їх із моральними
нормами.
Для регулювання порушень академічної доброчесності у ЗВО створюються комісії з розгляду на
рівні факультетів та ЗВО загалом чітко визначаються їхній колегіальний склад, процедури звернень та прийняття рішень.
Комплексне впровадження та відстеження
рівня академічної культури у ЗВО здійснюється в
межах системи внутрішнього забезпечення якості,
основу якої становить певна система принципів,
процесів, процедур. Одним з ефективних інструментів є розроблення та реалізація рамкової програми із забезпечення якості академічної доброчесності, яка містить перелік необхідних процесів,
апарат вимірювання (на основі зіставлення планових (еталонних) і фактичних показників реалізації),
перелік нормативно-інструктивних документів, що

регулюють процеси та процедури забезпечення
якості, розподіл функцій серед відповідальних
виконавців та представлення свідчень про результати діяльності (табл. 2). На основі рамкової програми здійснюється планування, організація та
моніторинг впровадження академічної доброчесності у ЗВО.
Моніторинг дотримання академічної доброчесності може проводитися за результатами відстеження кількісних показників на основі зіставлення
планових та фактичних даних (табл. 2) та/або на
основі якісних показників (табл. 3).
Оцінка рівня дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти може здійснюється на основі експертного оцінювання або опитування окремо викладачів, студентів та органом,
що здійснює моніторинг рівня академічної доброчесності. Це дасть змогу побудувати профілі та
оцінити рівень адекватності сприйняття цього процесу всіма учасниками освітньої діяльності у ЗВО,
однак ця процедура більш трудомістка.
Експертний лист оцінювання рівня академічної
доброчесності, в якому пропонується розглядати
чотири рівні академічної доброчесності в закладах вищої освіти: початковий, базовий, достатній,
розвинутий. Бажаний рівень академічної доброчесності досягається, коли виконані всі вимоги
до розвинутого рівня. Приклад експертного листа
наведений в табл. 4.

Розподіл відповідальності за доброчесну академічну поведінку у ЗВО
Суб’єкти освітнього
процесу

Таблиця 1

Зони відповідальності за доброчесну академічну поведінку

відповідальні за свою академічну поведінку і мають вимагати рівних умов
навчання та оцінювання
створюють умови до формування середовища партнерства та академічної
чесності; набувають здатність до виявлення плагіату в письмових аудиторних
Викладачі
та позааудиторних роботах здобувачів; несуть відповідальність за оцінювання
унікальності тексту есе, курсових і дипломних робіт та за процес прозорого, відкритого, чесного оцінювання результатів навчання загалом
Завідувачі кафедр та декани відповідають за недопущення проявів академічної недоброчесності на кафедрах і
факультетів
факультетах
Комісії з питань академічної відповідальні за розроблення та проведення заходів зі сприяння формування та
доброчесності факультетів
дотримання доброчесного академічного середовища, розгляд скарг щодо проявів
та університету
академічної недоброчесності серед учасників освітнього процесу університету
Методичний відділ (або
перевіряє на наявність плагіату та встановлює рівень унікальності всіх навчальноінший за функціональним
методичних робіт науково-педагогічних працівників, що видаються у ЗВО
призначенням)
відповідальні за дотримання принципів публікаційної етики та наукової доброчесРедакційні ради наукових
ності, здійснюють експертне оцінювання якості та оригінальності наданих рукопивидань університету
сів
ради проводять політику дотримання принципів академічної доброчесності, переСпеціалізовані вчені ЗВО
віряють на наявність плагіату дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня
доктора філософії, доктора наук
розробляє політику якості, принципи академічної культури, проекти нормативного
Відділ забезпечення якості
регулювання академічної культури, організаційно-методичне та інформаційно-анаЗВО
літичне забезпечення академічної доброчесності у ЗВО
Здобувачі вищої освіти
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Інформаційне
забезпечення

Організаційне забезпечення
академічної
доброчесності

Рівень повноти
наявності нормативно-інструктивних документів

Нормативне
забезпечення
академічної
доброчесності

Наявність рекомендацій з академічного письма,
затверджених Вченою радою

Наявність загального документа, що регулює
забезпечення академічної доброчесності у ЗВО

Показники

Використання
програм з антиплагіату

Кількість/наявність автоматизованих програм
антиплагіату, регулярність їх використання

Рівень добросовісного ставлення викладача до
своєї роботи за результатами опитування студентів
Кількість курсів з академічного письма
Ступінь дотримання академічної Кількість заходів (семінарів, круглих столів і т.д.) з
актуалізації академічної доброчесності, програм
доброчесності
підвищення кваліфікації
науково-педагогічними працівни- Кількість викладачів, що пройшли підвищення
ками
кваліфікації з академічної доброчесності
Кількість фактів виявлення плагіату в наукових та
навчально-методичних роботах
Кількість фактів хабарництва
Кількість випускних робіт, за якими опублікований
Ступінь дотривідсоток унікальності тексту
мання академічної
Кількість робіт, недопущених до захисту внаслідок
доброчесності
виявлення факту плагіату
здобувачами
Кількість здобувачів, до яких були застосовані
вищої освіти
санкції за академічну недоброчесність

Наявність органу/підрозділу з питань академічної
Ефективність
доброчесності
заходів із недопущення академічної Проведення системи заходів із запобігання недонедоброчесності
брочесної поведінки викладачів та студентів

Критерії

Процеси

Оцінка
План Факт
Нормативне
забезпечення
Закон України
«Про освіту»,
Закон України «Про вищу
освіту»,
Рекомендації МОН
України щодо
запобігання академічному плагіату
та його виявлення
в наукових роботах
Кодекс академічної доброчесності
ЗВО

Відповідальні
виконавці
Відділ забезпечення
якості, навчальнометодичний відділ
Навчально-методичний відділ, аспірантура
Орган/підрозділ із
питань АД,
кафедри, відділ
забезпечення якості

Таблиця 2

Довідки про
рівень унікальності робіт

Протоколи

Результати опитувань

Здобувачі, викладачі,
наукові керівники

Відділ забезпечення
якості, навчальнометодичний відділ,
Матеріали курсів аспірантура
Відділ заочної, дисПлан та матерітанційної, післядиали заходів
пломної освіти
План підвищення
кваліфікації
Навчально-методичПротоколи
ний відділ,
аспірантура
Протоколи
деканати, кафедри,
Протоколи
спеціалізовані вчені
ради
Протоколи

Свідоцтва, дані,
підтвердження
Кодекс академічної доброчесності
Рекомендації
з академічного
письма
Наказ про створення
Матеріали заходів.
Відгуки

Рамкова програма забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти (приклад)
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Перелік процедур та показників дотримання академічної доброчесності
Назва процедур
Недопущення академічної
недоброчесності

Моніторинг рівня
академічної доброчесності:
а) науково-педагогічних
працівників ЗВО
б) здобувачів вищої освіти
у ЗВО

Таблиця 3

Перелік показників
Наявність підрозділу, що буде займатися питаннями академічної доброчесності
на постійній основі;
наявність Кодексу з академічної доброчесності;
наявність системи заходів із запобігання недоброчесної поведінки викладачів
та студентів.
наявність механізму моніторингу доброчесного ставлення викладача до
викладацької діяльності;
наявність процедур для виявлення та запобігання академічному плагіату в
науково-дослідних та методичних розробках науково-педагогічних фахівців;
наявність механізму моніторингу доброчесного ставлення студента до навчання,
виконання аудиторних та позааудиторних робіт;
наявність механізму виявлення фактів академічного плагіату;
публічність результатів оцінювання випускних робіт на наявність академічного
плагіату;
наявність інструментів реагування на недотримання академічної доброчесності;
наявність механізму для подання скарг та апеляцій

Таблиця 4

Експертний лист оцінювання рівня академічної доброчесності

Рівень академічної доброчесності
Критерії

Індикатори

Ступінь підтримки всіх
учасників освітнього
процесу, що здійснює
підрозділ чи орган, який
займається питаннями
академічної доброчесності на постійній
основі

Є діючий орган, всі учасники навчального
процесу знають, де він розміщений, та
можуть звернутися за консультацією

Рівень актуальності
Положення з академічної доброчесності

Проведення системи
заходів із запобігання
недоброчесної поведінки викладачів та
студентів

Рівень добросовісного
ставлення викладача
до своєї роботи за
результатами опитування студентів
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Постійно проводить заходи з нагадування
важливості додержання академічної
доброчесності
Активно залучає студентів до своєї діяльності
Сприяє розробці та підтримці курсів з
академічного письма та академічної грамотності
Наявність та оприлюднення Положення з
академічної доброчесності
Обговорення проблемних питань серед
викладачів та студентів
Внесення пропозицій та змін
Викладачі проходять курси підвищення
кваліфікації, беруть участь у тренінгах,
семінарах, стажуваннях із питань академічної доброчесності
Студенти беруть участь у тренінгах, семінарах, стажуваннях із питань академічної
доброчесності
Розроблена інформативна вебсторінка
для загального доступу з питань академічної чесності
Заняття починаються та закінчуються за
розкладом
Викладач знає матеріал та вільно його
викладає
Постійно використовуються різні методи
та технології навчання
Викладач постійно наводить практичні
приклади, оперує міжнародним досвідом
із питань, що розглядаються
Відчувається, що викладач проводить
дослідження за проблемними питаннями,
що розглядаються
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Початковий

Базовий

Достатній

Розвинутий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТОЮ
Є внутрішній документ, що регулює ці
питання
Є постійно діючий орган, що займається
цими питаннями
Є місце, де за допомогою спеціальної
програми або сервісу здійснюється перевірка відповідних матеріалів
Здійснюється оприлюднення результатів
Наявність механізму
Є внутрішній документ, що регулює ці
виявлення фактів
питання
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студентських роботах
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Здійснюється оприлюднення результатів

Наявність процедур
для виявлення та запобігання академічному
плагіату в науководослідних та методичних розробках науковопедагогічних фахівців
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Висновки. Чесність в академічному середовищі
є частиною цінностей, встановлення та утримання
яких обов’язкове при забезпеченні якісної освіти та
входження до єдиного Європейського освітнього
простору. Запропонований підхід до впровадження,
моніторингу та оцінки рівня академічної доброчесності у закладах вищої освіти дасть змогу отримати
більш комплексний та багатомірний результат, що
дозволить розробити більш ефективну систему
заходів для поліпшення рівня академічної доброчесності в закладі вищої освіти.
Подальші дослідження полягатимуть в емпіричній апробації запропонованих інструментів
впровадження та відстеження академічної доброчесності в закладах вищої освіти з метою її підтримки та постійного поліпшення.
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Стаття присвячена одній з актуальних
натепер проблем організації управління
неформальною освітою вчителів початкової школи у міжкурсовий та міжатестаційний періоди. Незважаючи на досить
досліджене саме поняття «професійна компетентність» та її складників, у статті
вперше подається мобільна модель розвитку професійної компетентності учителів
початкової школи засобами неформальної
освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури подаються наявні погляди
на ресурси та етапи розвитку професійної
компетентності та визначаються ресурси
та етапи розвитку професійної компетентності саме у рамках неформальної освіти.
У статті розкриваються компоненти професійної компетентності вчителів початкової школи, описуються детально етапи
розвитку професійної компетентності відповідно до стажу, категорії та віку вчителів:
мотиваційний, змістовий і технологічний.
Надаються блоки ресурсів неформальної
освіти: пізнавальний, методично-технологічний та практичний, і рекомендації щодо їх
застосування відповідно до етапів розвитку
професійної компетентності вчителів. Особлива увага надається управлінським аспектам організації професійного розвитку вчителів на рівні освітніх округів. Описується
вплив одночасного впровадження багатьох
реформ і особливо реформи децентралізації на суть поняття «управління освітніми закладами». Подається нова функція
керівника освітньої галузі, який буде не
лише створювати умови для комфортного
перебування учнів, учителів та персоналу в
освітньому закладі, а також створюватиме
умови для розвитку учнів та вчителів. На
основі аналізу психолого-педагогічної літератури з цього питання обґрунтовується
методика формувального експерименту,
метою якого є розкриття змісту та особливостей формування професійної компетентності вчителя початкової школи
та розкриття особливостей управління
неформальною освітою такої категорії вчителів у міжкурсовий та міжатестаційний
періоди. Саме такий підхід до розвитку професійної компетентності педагогів початкової школи допоможе кожному вчителю
прокласти власний шлях професіонала,
майстра своєї справи та стати візитівкою
освітнього закладу, де він працює.
Ключові слова: професійна компетентність, розвиток професійної компетентності, управління розвитком професійної
компетентності, неформальна освіта,

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями. Реформування шкільної освіти, яке відбувається в Україні, одночасне впровадження бага-
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компоненти професійної компетентності,
етапи розвитку професійної компетентності.
This article is devoted to one of the topical todays
problem of nonformal education management of
elementary school teachers during intercource and
interattestation periods. Despite good research
of the concept of professional competence in
this article given mobile model of professional
competence development of elementary school
teachers with means of nonformal education.
On the basis of the analysis of psychological
and pedagogical literature given existing
views of resources and stages of professional
competence development and defined resources
and stages of professional competence
development in framework of nonformal
education. Opened the components of elementary
school teachers professional competence,
detailed described the stages of professional
competence development according to teachers’
experience, category and age: motivation, content
and technology. Given blocks of nonformal
education resources and recommendation for
using of this resources according to professional
competence development of teachers. The main
attention is given to the administrative aspects
of professional development organization on
the level of educational regions. Described
the influence of simultaneous inculcation of a
lot of reforms, particulary the dezentralisation
reform, on essence of the concept of education
management. Given new function of the head of
education branch. The head of education branch
have to create conditions for comfortable stay of
pupils, teachers and all personnel in school and
have to create the conditions for development of
pupils and teachers. On the basis of the analysis
of psycholodical and pedagogical literature is
substantiated the method of forming experiment.
The aim of this experiments is uncovering
of features of professional competence
development of elementary school teachers
and showing of features of nonformal education
management of this teachers during intercource
and interattestation periods. This approach
to professional competence development of
elementary school teachers helps every teacher
to make his own professional way and to be a
business card of school, where he works.
Key
words:
professional
competence,
development of professional competence,
management of
professional competence
development, nonformal education, components
of professional competence, stages of
professional competence development.

тьох реформ і особливо реформи децентралізації
докорінно вплинули на суть поняття «управління
освітніми закладами». Керівник освітньої галузі певного району, об’єднаної територіальної громади чи
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директор опорного закладу має бути не просто хорошим управлінцем, а менеджером, який добре буде
вирішувати як побутові питання (організацію комфортного та здорового перебування учнів, учителів
та персоналу в освітньому закладі), так і створювати
умови для розвитку учнів і вчителів. Оскільки Україна
взяла вектор європейського розвитку, то і організація освітнього процесу має базуватися не просто на
набутті багажу знань, а формуванні компетентностей, які будуть корисні протягом усього життя. Високі
вимоги до результату освітнього процесу потребують нового підходу до підготовки вчителя, який стане
суб’єктом особистісного та професійного зростання,
буде здатен досягти нових педагогічних цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням філософії освіти, управлінню освітою
присвячені праці В. Андрущенка, Б. Гершунського,
І. Зязюна, В. Кременя, Т. Сорочан; теорії компетентнісного підходу до навчання присвячені праці В. Байденка, Є. Зеєр, І. Зимньої, Н. Кузьміна, А. Маркова,
Л. Мітіна, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко. Психологічні засади професійного формування майбутнього педагога розкривають Г. Балл, І. Бех, В. Бодров,
С. Максименко, В. Моргун, В. Панюк, В. Рибалка,
Б. Теплов. Дослідження змісту методів та засобів професійної підготовки всебічно вивчено А. Алексюком,
В. Бондарем, О. Горською, А. Капською, М. Шкілем,
О. Ярошенко. Наукові положення теорії професійного
становлення представили Г. Васянович, П. Воловик,
О. Пєхота, М. Солдатенко, Л. Хомич.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на досить досліджене
поняття професійна компетентність та її складників,
ми не маємо на поточний момент цілісної моделі
розвитку професійної компетентності засобами
неформальної освіти. Є багато поглядів щодо етапів
та підходів до розвитку професійної компетентності,
але не досить досліджене питання впорядкування
ресурсів розвитку професійної компетентності відповідно до етапів та категорії, стажу і віку учителів
початкової школи. Потребує дослідження такий компонент професійної компетентності, як професійна
культура, та його вплив на професійну діяльність
педагога.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
узагальнення досліджень, що розкривають зміст та
особливості формування професійної компетентності вчителя початкової школи, та розкриття особливостей управління неформальною освітою такої
категорії учителів у міжкурсовий та міжатестаційний
періоди.
Виклад основного матеріалу. Трансформаційні процеси у системі освіти України активізували
механізми її рефлексії, спонукали до поглибленого
вивчення і переосмислення теоретичних знань і
практичного досвіду. Швидке впровадження реформ
у освітній галузі вимагає підготовки педагогів з
новим типом мислення, спрямованим на самороз-

виток. Сучасний етап в освіті України сміливо можна
назвати етапом формування нової освітньої філософії, яка формуватиме компетентну особистість,
забезпечуватиме повноцінний фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток.
Рефлексивна діяльність педагога є основою формування мотивів для саморозвитку. Досвід показує,
що сприятливі умови для саморозвитку особистості
педагога найкраще можуть бути створені лише в
рамках неформальної освіти.
Отже, щоб сформувати творчого суб’єкта професійної педагогічної діяльності, компетентного педагога початкової школи, варто спочатку визначити
напрямок руху та кінцеву мету, якої варто прагнути,
тобто компоненти професійної діяльності.
На думку О. Пометун, професійна компетентність має формуватися у процесі навчання і містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності і
поведінкові моделі особистості [1]. Учена розглядає
готовність майбутнього педагога до професійної
діяльності як особистісне утворення, що забезпечує
внутрішні мотиви діяльності, педагогічну самосвідомість, педагогічні здібності, знання, уміння та навички, здатність до інтегрування знань, професійно
значущі якості особистості [2, с. 66]. З вищезазначеного виділяються особистісний складник: педагогічна самосвідомість, інтерес до діяльності, потреба
в ній та мотиви діяльності; і процесуальний: педагогічні здібності, знання про предмет, способи діяльності, навички й уміння, професійно значущі якості.
Завданням мудрого керівника виступає мобілізація
особистості педагога на включення у професійну
діяльність та спрямування його до саморозвитку та
самоосвіти. Такі дослідники, як В. Бондар, Н. Бібік,
Т. Байбара, М. Вашуленко, О. Савченко, Л. Хомич,
І. Шапошникова, звертають увагу на такі сутнісні
характеристики професійної компетентності, як
поглиблене знання предмета, постійне оновлення
знань для успішного вирішення професійних
завдань, наявність змістового, процесуального та
особистісного компонентів.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з цього питання, ми визначаємо такі основні
компоненти професійної компетентності вчителя
початкової школи, як:
– спеціальні компетентності в галузях дисциплін, що викладаються;
– методична компетентність у галузі формування знань, умінь і навичок;
– професійна культура;
– педагогічна компетентність;
– аутопсихологічна компетентність (рефлексія
педагогічної діяльності).
Розвиток професійної компетентності педагога
розпочинається з початку оволодіння професією
педагога й охоплює декілька етапів професійного
розвитку фахівця. Є такі етапи професійного розвитку педагога [3]:
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– оптант (етап вибору професії);
– адепт (навчання у спеціалізованому навчальному закладі: коледж, виш);
– адаптант (звикання молодого фахівці до
роботи);
– інтернал (людину називають досвідченим
фахівцем, який може самостійно й успішно справитися з основними професійними функціями);
– майстер (наявність у фахівця спеціальних
якостей, умінь, широке орієнтування у професійній
діяльності, індивідуальний стиль діяльності);
– авторитет (фахівець – майстер своєї справи,
широко відомий у своєму колі або за його межами,
професійно вирішує завдання за рахунок великого
досвіду, вмілості, вміння організовувати роботу
тощо);
– наставник (фахівець є авторитетним майстром, передає досвід молодим, стежить за їхнім
професійним зростанням, його життя сповнене
осмисленою професійною перспективою).
На думку Г. Назаренко, під час переходу від етапу
до етапу у вчителя поступово формується професійна компетентність.
Усе це добре, послідовно та гармонійно виглядає, якщо ми говоримо про первинний розвиток професійної компетентності педагога. А що ж робити,
якщо ми маємо педагогів з різним складом професійного розвитку, з різним стажем та досвідом, яким
у зв’язку з реформами в освітній галузі чи перерваною трудовою діяльністю з певних причин потрібно
освоїти нові компетентності чи заповнити прогалини
з певних компонентів професійної компетентності.
Оскільки ми маємо різні категорії вчителів, не може
бути однієї схеми чи алгоритму розвитку професійної
компетентності для всіх учителів, адже багаж теоретичного і практичного досвіду у кожного різний, не
варто забувати, що хороший управлінець буде створювати умови для індивідуального розвитку кожного
педагога. Жоден з учителів, своєю чергою, ніколи не
зізнається керівнику, який буде оцінювати його професійну діяльність та визначати відсоток премії, що
він чогось не знає чи щось у нього не виходить. Ці
питання вчителі охоче вирішують засобами неформальної освіти.
Отже, для вирішення питань розвитку професійної компетентності педагогів має бути створена
мобільна модель управління розвитком професійної компетентності. Це допоможе кожному вчителю
прокласти власний шлях професіонала, майстра
своєї справи, а керівник зможе допомогти та надати
настанови кожному педагогу, і, відповідно, буде
задоволений результатом освітнього процесу.
Відповідно, ми визначаємо такі блоки ресурсів
для розвитку професійної компетентності учителів
початкової школи:
– пізнавальний блок;
– методично-технологічний блок;
– практичний блок.
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З огляду на вищесказане, ми виділяємо такі
етапи розвитку професійної компетентності вчителів
початкової школи:
– мотиваційний;
– змістовий;
– технологічний.
Такий підхід до розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи буде зручним як для
рівня освітнього закладу, так і для освітнього округу,
де за умов співпраці створюються спільні методичні
осередки для всіх категорій учителів. Це можуть
бути школи передового педагогічного досвіду, школи
молодого вчителя, консультпункти на базі певного
закладу, об’єднання вчителів з певних проблемних
питань тощо. Основним у цьому разі є дослідження
потреб учителів та створення таких ресурсів для
розвитку професійної компетентності (методичних
осередків), щоб кожен учитель зміг не лише надолужити прогалини, а й отримати поштовх для подальшого розвитку.
Висновки. Головним завданням мудрого
управлінця освітянської галузі є створення сприятливих умов для розвитку педагогів, які, своєю чергою, будуть добре забезпечувати освітній процес.
Учитель, який постійно працює над собою, над
розвитком своєї професійної компетентності буде
спонукати до такого ж розвитку своїх учнів. Саме
такий учитель буде достойним взірцем не лише
для учнів, а й для колег. Нині, у період реформування галузі освіти, актуальним стоїть питання
організації неформальної освіти для педагогів,
що дасть поштовх для розвитку кожного педагога,
допоможе створити власний стиль організації
освітнього процесу. Крім того, неформальна освіта
не обмежує учителів у часі чи просторі, педагоги
самостійно можуть вибирати необхідні для них
заходи та у зручний для них час.
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У статті надаються кількісні та якісні
характеристики наукової продукції з питань
управління освітою, що свідчить про розвиток теорії управління освітою у певні періоди та сформованість кола науковців, які
займаються дослідженням проблематики
у галузі управління освітою. Ґрунтовно
проаналізовано різні типи наукової продукції, а саме: книги (підручники, посібники,
методичні рекомендації, тематичні словники, довідники, тези доповідей та виступів, тематичні збірники праць, звіти про
наукові дослідження та ін.), наукові статті
та дисертації. Автором наводяться
результати аналізу кількості захищених
дисертацій з педагогічних спеціальностей
(13.00.01, 13.00.04, 13.00.06), динаміка зростання кількості статей, книжкової продукції за різними видами (одноосібних праць,
робіт у співавторстві та збірників праць,
навчально-методичної та науково-методичної літератури) за сімома періодами,
де 1-й період – 50-ті р. ХХ ст.; 2-й період –
60-ті р. ХХ ст., 3-й період – 70-ті р. ХХ ст.,
4-й період – 80-ті р. ХХ ст., 5-й період –
90-ті р. ХХ ст., 6-й період – 2000–2007 рр.,
7-й період – 2008–2018 рр. Автор визначає
науковців, яким притаманна найбільша
наукова активність у галузі дослідження
проблем управління освітою за визначеними періодами, визначає політичні, економічні, соціальні передумови, які вплинули на
формування наукової спільноти, що займається дослідженнями у галузі управління
освітою. Виявляє закономірності щодо
зростання кількості наукової продукції з
проблем управління освітою у певні періоди
відповідно до розвитку вітчизняної системи освіти, формування нормативно-правової бази у освітній галузі тощо. Автором
зроблено висновки, що результати аналізу
кількісних та якісних характеристик наукової продукції з проблем управління освітою
свідчать про сформованість наукової спільноти, яка займається дослідженням цієї
проблематики, та розвиток наукової галузі
управління освітою.
Ключові слова: управління освітою, наукова
продукція, наукові дослідження, розвиток
теорії управління освітою.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Теорія управління освітою розвивалася тривалий
час як складник педагогічної теорії. Проте підвищення ролі управління освітніми установами,
акумуляція інформації з цього напряму, наукової
продукції з проблем управління освітою тощо,
збільшення кількості науковців, які спеціалізуються на дослідженні цих проблем, відкриття у
2006 р. спеціальності 13.00.06 з підготовки науковців, які досліджують теорію і методику управління
освітою, сприяло формуванню вітчизняної теорії

The article presents the quantitative and qualitative
characteristics of scientific products in the field
of education management, which testifies
the development of the theory of education
management in certain periods and the formation
of a circle of scientists involved in research issues in
the field of education management. Different types
of scientific products are thoroughly analyzed,
namely books (textbooks, manuals, methodical
recommendations, thematic dictionaries, reference
books, abstracts and speeches, thematic
collections of works, reports on scientific research,
etc.), scientific articles and dissertations. The author
presents the results of the analysis of the number
of approved theses in pedagogical specialties
(13.00.01, 13.00.04, 13.00.06), the dynamics of
the growth of the number of articles, book products
by various types (individual works, works in
co-authorship and collections of works, educational,
methodological and scientific-methodical literature)
for the seven periods, where the 1st period – 50s
years of the 20th century; the 2nd period – 60s
years of the 20th century, the 3rd period – 70s years
of the 20th century, the 4th period – 80s years of the
20th century, the 5th period – 90s years of the 20th
century, the 6th period –2000–2007 , the 7th period –
2008–2018. The author defines the scholars who
had the greatest scientific activity in the field of
study of education management problems in those
periods, defines the political, economic, and social
preconditions that influenced the formation of the
scientific community that is engaged in research
in the field of education management, reveals
regularities regarding the growth of the quantity of
scientific products on the problems of education
management in certain periods in accordance
with the development of the domestic system of
education, the formation of a regulatory and legal
framework in the educational field, and so on. The
author concludes that the results of the analysis
of quantitative and qualitative characteristics of
scientific products on the problems of education
management show the formation of the scientific
community, which is engaged in the research of this
problem, and the development of scientific branch
of education management.
Key words: education management, scientific
products, scientific researches, development of
the theory of education management.

управління освітою як окремої наукової галузі.
Кількісні та якісні характеристики наукової продукції з питань управління освітою відбивають розвиток теорії управління освітою у певні періоди та
формування наукової спільноти, яка займається
дослідженням проблематики у галузі управління
освітою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ґрунтовний аналіз наукової продукції з проблем
управління освітою здійснено у дисертаційному дослідженні на здобуття наукового ступеня
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доктора педагогічних наук О. Адаменко «Розвиток
педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ
ст. (1950–2000 рр.)» [1]. Аналіз наукової продукції з
питань управління освітою здійснювався у дисертаційних дослідженнях на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Н. Васиньової
«Розвиток теорії управління вищими навчальними
закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок
ХХІ століття)» [2] та І. Ситар «Розвиток теорії та
технологій управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (1991–2016 роки)» [9].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У названих дослідженнях аналізувалася наукова продукція з управління окремими типами закладів освіти у певні періоди.
У науковій літературі відсутній комплексний аналіз
наукової продукції з проблем управління освітою з
1950-х років до нашого часу. Проведення цього
дослідження необхідно для формування цілісного
уявлення щодо розвитку теорії управління освітою.
Мета статті – надати кількісну та якісну характеристику наукової продукції, у якій розглядаються
проблеми управління освітою.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової
продукції з проблеми управління освітою здійснювався за такими напрямами: книги (підручники,
посібники, методичні рекомендації, тематичні
словники, довідники, тези доповідей та виступів,
тематичні збірники праць, звіти про наукові дослідження та ін.), наукові статті та дисертації.
До відкриття у вітчизняному науковому полі у
2006 р. спеціальності 13.00.06 «Теорія і методика
управління освітою» як самостійного наукового
напряму педагогічних досліджень [6] проблеми
управління освітою досліджувалися загальною
теорією педагогіки в межах школознавства, соціального та державного управління. Аналіз кількості захищених дисертацій за десятиріччями з
педагогічних спеціальностей (13.00.01, 13.00.04,
13.00.06) за періодами наведено у рис. 1., де
1-й період – 50-ті р. ХХ ст.; 2-й період – 60-ті р.
ХХ ст., 3-й період – 70-ті р. ХХ ст., 4-й період –
80-ті р. ХХ ст., 5-й період – 90-ті р. ХХ ст., 6-й період –
2000–2007 рр., 7-й період – 2008–2018 рр.

Стрімке збільшення захищених дисертацій відбувається у 1990-ті роки (93), якщо навіть
об’єднати кількість робіт за попередні десятиріччя
(49). Також кількість дисертацій стрімко зростає
після введення нової спеціальності до 211 робіт,
з яких 140 – дисертації під шифром 13.00.06.
Отже, на кінець 2018 р. коло науковців, які займаються проблематикою управління освітою та підтвердили свою кваліфікацію захистом дисертацій, становить 459 учених, з них 74 – ґрунтовні
докторські дослідження, більшість з яких, а саме
39 робіт (53%), захищено в останнє десятиріччя
(2008–2018 рр.).
Книги та публікації з проблем управління освітою у 1950–1970-ті роки проаналізовано у роботі
О. Адаменко [1]. У 1950-ті роки науковець виділяє
31 книгу та 63 статті з проблем управління освітою. Серед книг є збірники статей, праці у співавторстві (16 книг); роботи навчально-методичного
складу (стенографія лекцій, методична збірка);
індивідуальні праці (15 книг). Найбільша наукова
активність у галузі дослідження проблем управління освітою у ці роки була притаманна А. Бондару, М. Данилевському, Є. Березняку, особливо
слід відзначити монографії та публікації В. Сухомлинського та М. Черпінського, які значно вплинули
на розвиток вітчизняної теорії управління освітою.
У 1960-ті роки опубліковано 32 книги та
92 статті. Найбільша наукова активність у галузі
дослідження проблем управління освітою була
притаманна В. Сухомлинському, М. Черпінському,
Є. Березняку, М. Бойко, С. Полгороднику, А. Бондарю, Б. Кобзарю. Серед наукових праць цього
періоду частину становлять одноосібні роботи
(19 робіт), другу частину (13 робіт) – збірники статей та роботи у співавторстві. До робіт навчальнометодичного спрямування належать матеріали до
наради, методичне письмо, методичні вказівки.
У 1970 р. видано 13 книг та 157 статей. Більшість книг – одноосібні праці (9), видаються роботи
навчально-методичного спрямування (2 посібники,
інструктивно-методичний лист, методичні рекомендації), збірники статей та праці у співавторстві.
Продовжують свою наукову діяльність М. Черпінський, Є. Березняк, В. Сухомлинський, А. Бондар, Б. Кобзар,
С. Полгородник. Розпочинає свою
наукову діяльність В. Маслов.
Низку статей видають Б. Андрієвський, Р. Винник, П. Дроб’язко,
М. Красовицький, О. Матвієнко,
І. Пелипейко, І. Синиця, В. Стіоса,
В. Чабан, Р. Шакуров та ін.
У 1980-ті роки видано 49 книг
та 104 статті. Розширюється коло
видань. Порівняно з попереРис. 1. Захищені дисертації зі спеціальностей 13.00.01, 13.00.04,
днім десятиріччям зменшилася
13.00.06, у яких досліджувалися проблеми управління освітою
загальна кількість публікацій з прота розвитку освіти за періодами
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блем управління освітою. Спираючись на отримані
результати, О. Адаменко пов’язує це з кризовими
проявами у суспільстві й освіті, які створили умови
для перегляду панівної за радянські часи освітньої та управлінської авторитарної парадигми,
яка гуртувалася на ідеологічних настановах партії
[1]. Продовжують свою плідну наукову діяльність
Є. Березняк, А. Бондар, Б. Кобзар, В. Маслов,
Р. Шакуров та ін. Розпочинають свою наукову
діяльність В. Пікельна, Б. Коротяєв, В. Бегей,
М. Поташник, Є. Хриков та ін. Співвідношення
виду наукової продукції зберігається, як у попереднє десятиріччя (21 – одноосібні праці, 28 – у співавторстві, збірники статей). Проте збільшилася
кількість праць методичного складу (16 робіт),
з’явилися збірники матеріалів конференцій.
1990-ті роки насамперед пов’язують із формуванням національної системи освіти та національного наукового простору. Починаючи з 1991 року
розвиток теорії управління освітою відбувається
у науковому просторі незалежної України. У цей
час відбувається зростання кількісних показників
розвитку теорії управління освітою: значно зростає кількість книг (83) та публікацій (175). З 83 книг
тільки 41 видано авторами одноосібно, інші – у
співавторстві. Збільшилася кількість колективних
праць, у яких узагальнюються провідні ідеї колективів авторів. Прикладом такого виду наукової
продукції є колективна монографія «Повышение
квалификации педагогических кадров» [4] під
редакцією І. Жерносека, у якій узагальнено досвід
творчого колективу Центрального інституту удосконалення вчителів (ЦІУВ) Міністерства народної освіти УРСР у складі таких авторів: І. Жерносека, В. Бондаря, В. Маслова, Н. Коломінського,
М. Красовицького, С. Крисюка та ін. Ще одним
прикладом колективної роботи є праця харківських
науковців «Наукові основи управління школою»
під редакцією Г. Єльникової [5]. Колективні роботи
виконуються переважно на базах ЗВО. За даними
Державної служби статистики, загальна кількість
академій, університетів, інститутів за 1990-ті роки
зростає з 149 до 313 [3]. Саме в цей період створюється Академія педагогічних наук України, формується структура науково-дослідних інститутів,
наукових лабораторій тощо, регламентуються процедури визначення тем наукових досліджень, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених
звань. Збільшується кількість робіт методичного
складу для керівників навчальних закладів різного
типу (10 робіт), науково-методичних та навчальних
посібників для підготовки та підвищення кваліфікацій керівних кадрів (16 робіт), що, на нашу думку,
пов’язано з відкриттям спеціального факультету
з перепідготовки зі спеціальності «Організатор
освіти» з присвоєнням кваліфікації «Організатор
освіти», яка мала бути забезпечена навчальною
літературою. Друкуються збірники за результа-

тами матеріалів конференцій. Найбільша наукова
активність з розробки теорії управління освітою в
90-ті роки ХХ ст. була притаманна В. Алфімову,
В. Бегею, Є. Березняку, В. Бондарю, Г. Єльниковій,
В. Маслову, І. Жерносеку, О. Кобернику, Н. Коломінському, В. Пікельній, Т. Рабченюк, Є. Хрикову. Також
у цей період друкують низку праць такі науковці, як:
Л. Даниленко, В. Гуменюк, Л. Калініна, В. Крижко,
В. Лунячек, О. Мармаза, Н. Островерхова, В. Олійник, О. Остапчук, А. Підласий та ін.
У період 2000–2007 рр. триває зростання кількісних показників розвитку теорії управління освітою. Незважаючи на скорочений період (7 років),
опубліковано 124 книги та більше 120 статей.
Серед книг: 80 – одноосібні праці (бібліографічний
покажчик, 22 монографії, підручники, методичні
посібники, навчально-методичні посібники та ін.);
44 книги видано у співавторстві, збільшується
кількість праць, які об’єднують наробки колективів авторів, активніше видаються роботи методичного та навчального спрямування (43 праці).
На нашу думку, це пов’язано з розширенням системи освіти. Так, на кінець 2007 р., за даними Державної служби статистики, система вищої освіти
складається із 350 університетів, академій та
інститутів [3]. Розширюється система підвищення
кваліфікації педагогічних та керівних кадрів. Із
2001 р. вводиться нова спеціальність «Управління
навчальним закладом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, підготовка за якою вимагала
забезпечення навчальною літературою. Удосконалюється процедура присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, регламентуються
вимоги до монографії, кількості публікацій у наукових фахових журналах (для захисту докторської
дисертації – мінімум 20, кандидатської дисертації – мінімум 3 статті) [8]. Ці фактори сприяють
збільшенню обсягу монографій, видання яких стає
умовою отримання наукового ступеня доктора
наук, збільшенню кількості статей здобувачами
наукових ступенів. Наукова активність з розробки
проблем теорії управління у цей період була притаманна науковцям, які захистили докторські
дисертації, видали монографії та надрукували
низку статей, а саме: О. Адаменко, Л. Даниленко,
Г. Єльниковій, В. Олійнику, Т. Сорочан, Л. Карамушки, В. Докучаєвій, Л. Ващенко, Т. Десятову,
Л. Онищук. Продовжують свою наукову активність
І. Жерносек, І. Мармаза, В. Маслов, Л. Калініна,
В. Пікельна, Є. Хриков, Є. Березняк, В. Берека,
В. Бондар та ін.
У 2008–2018 рр. продовжує зростати кількість
наукової продукції за результатами досліджень
проблем управління освітою. У цей період опубліковано більше 130 книг та 1000 статей. Таке
стрімке збільшення кількості статей, на нашу
думку, пов’язано зі зростанням у цей період кількості здобувачів наукових ступенів, збільшення з
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2012 р. кількості мінімальних публікацій у наукових фахових виданнях (із 3 до 5 обов’язкових статей) для отримання наукового ступеня кандидата
наук [7]. Своєю чергою збільшення кількості здобувачів наукових ступенів має тісний зв’язок зі
зростанням кількості ЗВО у цей період. Кількість
книг у цей період не набуває такого зростання, як
кількість статей. Цей вид наукової продукції узагальнює теоретичні знання та практичний досвід з
управління освітою, вимагає ґрунтовної роботи від
науковців, тому більше відбиває стан розвитку теорії управління освітою. З представлених 136 книг
61 – монографії, більшість з яких одноосібні й
містять результати дисертаційних досліджень.
У цей період значно зростає кількість колективних монографій (15), які узагальнюють напрацювання різних наукових шкіл: Харківської, Київської,
Луганської, Сумської. Необхідно відзначити, що в
національній науці сформувалася наукова спільнота, яка розробляє теорію управління освітою.
Так, свою наукову активність продовжують В. Олійник, Є. Хриков, В. Маслов, Г. Єльникова, Л. Калініна, Т. Сорочан та ін. Триває видавництво робіт
навчально-методичної спрямованості (38 книги),
набуває поширення розробка електронної продукції (електронні підручники, спецкурси, дистанційні
курси тощо). Продовжують друкуватися збірники
наукових праць, часописи, результати науководослідної роботи Інституту педагогіки АПН України, збірники за матеріалами наукових семінарів,
конференцій, кількість яких зростає у зв’язку зі
збільшенням кількості науково-практичних конференцій, присвячених розгляду проблем управління
освітою у цей період. Загалом у цей період видано
71 одноосібну працю та 65 робіт у співавторстві.
Динаміка зростання різних типів книжкової продукції наведена на рис. 2. за тими ж періодами.
Отже, розгляд динаміки зростання кількості різних типів книжкової продукції дає змогу зробити
висновки, що у 60-ті–70-ті роки ХХ століття більшу
частину становили одноосібні праці, у яких узагальнювався практичний досвід управління закла-

дами освіти, продукція навчально-методичного
плану у цей період становить незначну частину.
У 80-ті роки значно збільшується кількість робіт
у співавторстві та збірників статей, зростає кількість навчально-методичних робіт. Для 90-х років
характерне рівне співвідношення одноосібних
праць та праць у співавторстві, продовжує зростати видання навчально-методичної літератури.
У 2000–2007 рр. стрімко змінюється динаміка,
вдвічі збільшується кількість одноосібних праць,
серед яких значну частину становлять монографії
здобувачів наукового ступеня доктора педагогічних наук, у яких узагальнюється теоретичне знання та практичні результати управління різними
типами освітніх установ, майже вдвічі зростає
кількість навчально-методичної літератури, яка
має забезпечити навчання на нових управлінських
спеціальностях у галузі освіти. Для 2008–2018 рр.
характерне збільшення колективних праць, значну частину з яких становлять колективні монографії як результат роботи колективів науковців та
навчально-методична література, яка розробляється науковцями у співавторстві.
Узагальнюючий кількісний аналіз наукової продукції з проблематики управління освітою за періодами наведено на рис. 3.
За наведеними даними, майже у всі періоди
більшість наукової продукції становлять статті.
Так, у 50-ті та 70-ті роки ХХ століття кількість
статей перевищує інші види наукової продукції у 3–5 разів. Дещо змінюється ситуація у 90-ті
роки, коли кількість статей перевищує книжкову
продукцію та дисертаційні роботи тільки вдвічі.
Порівняно з 80-ми роками майже вдвічі збільшується кількість книжкової продукції та більше ніж
у чотири рази збільшується кількість дисертацій,
що свідчить про накопичення інформації з теорії
управління освітою у цей період. Кардинально змінюється співвідношення у 2000−2007 роки, коли
кількість книг перевищує кількість статей, а кількість дисертацій майже дорівнює кількості статей.
Отже, саме з шостого періоду (2000–2007 рр.)
збільшується кількість ґрунтовних
робіт, відбувається узагальнення
інформації з теорії управління освітою. Ця тенденція характерна й для
наступного періоду, проте саме у
2008–2018 роках стрімко зростає
кількість статей, більшість з яких є
апробацією досліджень здобувачів
наукових ступенів, кількість яких
значно зростає у першій половині
цього періоду.
Висновки. Кількісний аналіз наукової продукції з проблем управління
Рис. 2. Кількісне співвідношення різних типів книжкової продукції
освітою дає змогу зробити висноз проблем управління освітою за періодами
вок, що в Україні сформувалася
*навчально-методична та науково-методична продукція входить наукова спільнота, яка розвиває
до перших двох груп книжкової продукції
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теорію управління освітою та
підтвердила свою кваліфікацію захистом дисертаційних
досліджень (459 учених).
З них 74 – ґрунтовні докторські дослідження, більшість
з яких (53%) захищено в
останнє десятиріччя (2008–
2018 рр.). Розвиток теорії
залежить від збільшення
теоретичного й практичного
знання, що відбивається у
кількості здійснених наукових
досліджень, виданих книг,
статей. Наведені результати
аналізу кількісних характеРис. 3. Наукова продукція з проблем управління освітою за періодами
ристик наукової продукції з
проблем управління освітою
свідчать про розвиток цієї наукової галузі. Проте
4. Нaукoвi ocнoви упpaвлiння шкoлoю / зa peд.
важливим питанням залишається справжній вне- Г.В. Єльникoвoї. Xарків : XДШ, 1991. 170 c.
5. Повышение квалификации педагогических
сок цих робіт у розвиток теорії, що значною мірою
визначається якістю їх виконання. Якість дослі- кадров / под ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Красовицкого, С.В. Крисюка. Київ : Освіта. 1992. 190 с.
джень залежить від методології їх здійснення
6. Про затвердження переліку паспортів у галузі
та наявності нормативних вимог до доказовості педагогічних наук : Постанова президії ВАК України
результатів дослідження, що є важливим напря- від 14.09.2006 р. № 6-06/8. URL: http://consultant.
мом подальших досліджень.
parus.ua/?doc=032OSBFC10&abz=4WXEP.
(дата
звернення: 04.05.19.)
7.
Про опублікування результатів дисертацій
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Адаменко О.В. Розвиток педагогічної науки на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
в Україні в другій половині ХХ ст. (1950–2000 рр.) : наук : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді
дис… д-ра пед. наук : 13.00.01. Лугaнcьк, 2006. 612 c. та спорту України № 1112 від 12.12.2012 р. URL:
2. Васиньова Н.С. Розвиток теорії управління h t t p s : / / z a k o n . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w /
z1851-12#n26 (дата звернення: 24.05.19.).
вищими навчальними закладами в Україні (остання
8. Про опублікування результатів дисертацій на
чверть ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю та про їх апробацію : Наказ ВАК України № 178 від
13.00.06. Державний заклад «Луганський національ- 04.04.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
ний університет імені Тараса Шевченка». Старо- show/z0431-00 (дата звернення: 24.05.19.)
більськ, 2019. 23 с.
9. Ситар І.В. Розвиток теорії та технологій нау3. Заклади вищої освіти. Державна служба ста- кового управління загальноосвітніми навчальними
тистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер- закладами в Україні (1991–2016 роки ) : дис. ... канд.
нення: 24.05.19.)
пед. наук : 13.00.06. Київ, 2018. 223 с.

163

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
FEATURES OF THE INNOVATIVE PEDAGOGICAL SYSTEM
FOR FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS
IN GENERAL SECONDARY EDUCATION PAPER

УДК 373.6
DOI https://doi.org/10.32843/2663-60852019-13-2-35
Булавенко С.Д.,
канд. пед. наук, докторант
Інституту проблем виховання
Національної академії
педагогічних наук України

У статті розкриваються особливості багатокомпонентної інноваційної педагогічної
системи, спрямованої на формування соціальної активності учнів у закладах загальної
середньої освіти. Зокрема, розглядається
модель інноваційної педагогічної системи з
формування соціальної активності учнів, її
функціональні та структурні компоненти,
їх взаємозв’язок, особливості функціонування. Зазначається, що до структурних
компонентів належать діяльність учителів, учнів, адміністрації й органів самоврядування, а також цілі та зміст освіти, способи
взаємозв’язку, наукова й навчальна інформація, освітньо-інформаційний простір.
До функціональних компонентів належать
проектувальний, прогностично-антиципативний, управлінський, корекційно-оціночний, організаторський, технологічний, конструктивний, комунікативний і соціальний
простір. Також у статті сформульовано
поняття освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів і розкрито поняття «прогнозування» й «антиципації». Докладно авторка
зупинилася на особливостях управлінської
діяльності в умовах інноваційної педагогічної
системи, обґрунтовує необхідність корекційно-оціночного компонента. Основна увага
зосереджується на тому, що в інноваційній
педагогічній системі діяльність усіх компонентів, окрім загальноосвітніх, спрямована
на формування соціальної активності учнів,
вона є цілісною та має інтегральні властивості. Акцентується увага на тому, що
структурні й функціональні компоненти
педагогічної системи характеризуються
взаємною зумовленістю, парними зв’язками,
які не дають системі змоги зруйнуватися.
Звертається увага на те, що інноваційна
педагогічна система формування соціальної
активності учнів є сукупністю пов’язаних
мікропросторів, мікросередовищ, що утворюють ієрархічну систему навчального
закладу, націлену на досягнення максимального освітнього ефекту й формування соціальної активності учнів.
Ключові слова: інноваційна педагогічна система, соціальна активність учнів, функціональні та структурні компоненти.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
У сучасних умовах розвитку держави, нових технологій, суспільних трансформацій підвищуються
вимоги до освітніх закладів з боку соціального
державного запиту, активізується необхідність
створення педагогічної системи з оптимальними
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The
article
reveals
peculiarities
of
multicomponent
innovation
pedagogical
system aimed at forming social activity of
students in institutions of general secondary
education. In particular, the model of innovative
pedagogical system for the formation of
social activity of students, its functional and
structural components, their interrelation,
features of functioning are considered. It
is noted that the structural components
include the activities of teachers, students,
administrations and self-government, as well
as the goals and content of education, methods
of communication, scientific and educational
information, educational and informational
space. And functional components include
design, prognostic and anticipatory, managerial,
correctional,
evaluation,
organizational,
technological, constructive, communicative
and social. The article also formulates the
concept of the educational and informational
space for the formation of students' social
activity and the concept of “forecasting” and
“anticipation” is revealed. The author focuses on
the peculiarities of management activity in the
context of the innovative pedagogical system,
substantiates the necessity of the correctionestimating component. The main focus is also
on the fact that in the innovative pedagogical
system, the activities of all components, other
than general education, are aimed at forming
social activity of students, it is integral and
has integral properties. The attention is paid
to the fact that the structural and functional
components of the pedagogical system are
characterized by a mutual precondition, a pair
of connections that do not allow the system to
collapse. Attention is drawn to the fact that the
innovative pedagogical system of formation
of social activity of students is a set of related
micro spaces, microenvironments that form a
hierarchical system of educational institutions,
aimed at achieving maximum educational effect
and formation of social activity of students.
Key words: innovative pedagogical system,
social activity of students, functional and
structural components.

умовами освітнього середовища, що впливають
на особистісний розвиток підростаючого покоління. При цьому одним із пріоритетних завдань
системи загальної освіти є підготовка особистісно
та соціально зрілої людини, що володіє гуманістичними цінностями, сформованими особистіс-



ними якостями і здатністю до саморозвитку [3].
Це завдання є особливо актуальним сьогодні, бо
саме від особистісного розвитку буде залежати
якість формування ціннісно-смислових позицій і
соціальна активність учнівської молоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значну увагу системному підходу до навчальновиховної роботи в школі приділяли в науково-педагогічних дослідженнях В. Беспалько, Ю. Бабанський, М. Данілов, В. Ільїн, М. Кларін, В. Коротов,
Н. Кузьміна, М. Лазарєв, Л. Лісіна, Б. Ліхачов,
О. Пєхота, В. Раєвський та інші.
Структуру педагогічної системи в працях розглядали І. Васильєв, Л. Вікторова, В. Володько,
І. Каньковський, Н. Кузьміна, В. Кушнір, А. Ковальов, А. Новиков, Л. Сирин, М. Окса. Проте в їхніх
працях не розглядалося питання створення педагогічної системи з конкретною цілеспрямованою
виховною метою.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз педагогічної практики продемонстрував велику різноманітність підходів до
процесу формування соціальної активності учнів
у закладах загальної середньої освіти. Це викликано, на наш погляд, тим, що в освіті поки що
немає методологічної визначеності щодо цього
процесу. Педагогічні системи навчальних закладів
намагається адаптувати бачення потреб суспільства в соціально активній молоді за допомогою
різних педагогічних технологій і методик. Зрозуміло, такі спроби можна вважати позитивним
досвідом, оскільки багато керівників і педагогів
самостійно шукають шляхи організації діяльності
закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО),
не просто цікаві учням, що не лише дає змогу реалізувати їхній особистісний потенціал, інтереси й
потреби, а й забезпечує формування їхньої соціальної активності.
У процесі дослідження діяльності ЗЗСО визначені такі проблеми, які вимагали від нас теоретичного осмислення та практичного вирішення: відсутність у діяльності навчального закладу чітко
сформульованої мети процесу формування соціальної активності учнів; відсутність системи освітньої роботи ЗЗСО з формування соціальної активності учнів; брак теоретичних уявлень про засоби
діяльності школи, що забезпечують формування
соціальної активності школярів; недостатнє методичне забезпечення системи формування соціальної активності учнів.
Метою статті є ознайомлення з особливостями
інноваційної педагогічної системи з оптимальними
умовами для формування соціальної активності
учнів у закладах загальної середньої освіти для.
Виклад основного матеріалу. На етапі парадигмальних змін в освіті, коли невизначеність стає
реальністю, на наш погляд, ефективною є багатокомпонентна модель педагогічної системи, ком-
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поненти якої можуть змінювати зміст залежно від
мети й завдань, що ставить перед собою навчальний заклад. Так, у пропонованій інноваційній педагогічній системі діяльність усіх компонентів, окрім
загальноосвітніх, спрямована на формування
соціальної активності учнів.
Тож для формування соціальної активності
учнів нами розроблена багатокомпонентна
модель педагогічної системи як однієї з основних
педагогічних умов. До складу інноваційної педагогічної системи формування соціальної активності
учнів входять структурні й функціональні компоненти. Вона є цілісною та має інтегральні властивості. Основу структурних компонентів становлять
діяльність вчителів, учнів, адміністрації та органів
самоврядування, а також цілі та зміст освіти, способи взаємозв’язку, наукова й навчальна інформація, освітньо-інформаційний простір.
До функціональних компонентів ми зарахували
проектувальний, прогностично-антиципативний,
управлінський, оціночний, організаторський, технологічний, конструктивний, комунікативний і соціальний. Структурно-функціональні компоненти
нашої педагогічної системи характеризуються
взаємною зумовленістю, парними зв’язками, які не
дають системі змоги зруйнуватися. На рис. 1 зображено модель інноваційної педагогічної системи
формування соціально активної особистості.
У цій моделі проектувальна діяльність включає
дії суб’єктів діяльності, пов’язані з «вибудовуванням» завдань, адресованих учасникам освітнього
процесу, й найбільш загальних стратегій, розрахованих на весь період. У навчальних закладах
проектувальна діяльність визначає постановку
цілей, акцентує увагу не лише на загальноосвітніх завданнях ЗЗСО, а й на формуванні соціальної
активності учнів.
Технологічна діяльність пов’язана з активною
позицією педагога щодо формування соціальної
активності учнів. Саме вона є найбільш продуктивною, адже суб’єкт (педагогічний колектив) не
випускає з уваги результат та інші структурні елементи педагогічної системи та взаємозв’язки між
ними. Тому діяльність педагогічного колективу
лежить в основі реалізації технології формування
соціально активної особистості.
Безпосередньо з технологічною діяльністю
пов’язана організаційна, яка включає дії, пов’язані
з організацією вчителем своєї та учнівської діяльності для досягнення визначених результатів, у
нашому випадку освітніх, і формування соціальної активності. Тож структурним компонентом,
відповідним організаційному, будуть учні, на формування й розвиток яких спрямовані всі зусилля
педагогічних працівників.
Проте для учнівського колективу в нашій
педагогічній системі властива певна самостійність. Тому до моделі інноваційної педагогічної
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Рис. 1. Модель інноваційної педагогічної системи формування
соціально активної особистості

системи формування соціальної активності учнів
ми включили компонент соціальної діяльності, яка
передбачає цілеспрямовані дії, що базуються на
врахуванні потреб, інтересів і дій інших людей,
а також наявних у суспільстві соціальних норм,
прояв соціальної активності. Найефективнішим
структурним компонентом соціальної діяльності,
на наш погляд, є самоврядування. Ми пропонуємо
запровадити нову форму самоврядування – учнівський менеджмент, який найбільше сприяє розвитку соціальної активності учнів.
Важливим компонентом, на нашу думку, у
педагогічні системі є прогностично-антиципативний. Він необхідний для отримання інформації
про об’єкт на основі наукових положень і методів,
а також для передбачення її діяльності. Сьогодні
«важко зрозуміти, що існує насправді, як влаштований наш світ, яким закономірностям він підпорядковується. Соціальна реальність по-різному
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тлумачиться, в ній проглядаються різні швидко
змінювані тенденції, часто протилежні, філософія
й наука не дають більше однозначних пояснень
того, що відбувається. Освіта – не єдина, вона
розпалася на безліч педагогічних практик, які розвиваються в різних напрямах» [1, с. 34].
Тож прогностика в широкому значенні – це
теорія й практика прогнозування. Проте в сучасній науці функція передбачення співвідноситься з
поняттям «антиципація». Незважаючи на близькість понять «прогнозування» й «антиципації»,
не можна ставити знак рівності між ними. Прогнозування як процес вирішує завдання висунення
судження про майбутнє на основі аналізу наявних фактів і їх динаміки. А ось антиципація – це
передбачення можливих подій, свого роду «випереджальне відображення». Антиципація – більш
тонкий «ноосферний» спосіб передбачати події.
У цих функцій різні методи дослідження. Якщо



прогностична функція досліджується традиційними педагогічними методами, методами екстраполяції, порівняння, то антиципативна – методом
форсайту [2].
Педагогічне прогнозування найчастіше науковцями розглядається як спосіб отримання певної
інформації про об’єкт з використанням наукових
методів пошуку. У педагогічній системі об’єктами є
учень, клас, знання, відносини. Варто зауважити,
що педагогічне прогнозування базується на вже
наявній інформації, на науково обґрунтованих
даних. По суті, прогностичний компонент у педагогічній системі – це спосіб прогнозування можливого, а антиципативний компонент у педагогічній системі можна вважати наслідком розвитку й
поглиблення цієї системи, адже динамічність змін
у соціумі та освіті, впровадження інновацій неминуче призводять до ризику й невизначеності. Це
детермінує значимість проектних, діагностичних
функцій науки, в тому числі педагогіки. Педагогіка
має діяти на випередження й передбачення, а не
тільки відображати та пояснювати наявні факти й
проблеми [4].
Саме розвиток забезпечує інноваційний процес, який створює умови ризику та невизначеності
й вимагає не тільки аналізу минулого досвіду (прогностичний компонент моделі), а й передбачення,
виявлення закономірностей, що сприяють продуктивності педагогічної системи. Орієнтація на майбутнє дає змогу уникнути кризового стану педагогічної системи, викликаного стрімкими змінами,
постійним оновленням, науково-педагогічним
прогресом, висуванням та обґрунтуванням цілей,
адекватних цивілізаційним змінам [1].
Ми вважаємо, що функціональний прогностично-антиципативний компонент, якому відповідає структурний компонент – освітньо-інформаційний простір, є новим і необхідним компонентом
педагогічної системи. Вони не тільки сприяють
ефективній реалізації структурно-функціональної
моделі формування соціальної активності учнів
ЗЗСО, а й дають змогу досліджувати ймовірнісні
моделі майбутнього та можливі напрями розвитку
освітньо-інформаційного простору навчального
закладу.
Для успішної реалізації цілей ЗЗСО необхідно
створити освітньо-інформаційний простір, який
би сприяв формуванню соціальної активності
особистості. Тож освітньо-інформаційний простір
нами визначено як педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку соціально активної особистості; інтегрований
засіб накопичення та реалізації навчально-виховного й розвивального потенціалу навчального
закладу. ОІП є цілісною системою, в якій задіяні
й на освітньо-інформаційному рівні пов’язані всі
учасники освітнього процесу, а саме: учні, педагоги, батьки (рис. 2).
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Рис. 2. Взаємодія учасників освітнього процесу
в навчальному закладі

Метою освітньо-інформаційного простору є
здійснення діагностики й управління навчальновиховним процесом; підвищення інтересу школярів до різних дисциплін; допомога учням залучитися до світового освітньо-інформаційного
простору; підвищення якості знань учнів; підвищення готовності педагогів до інноваційної діяльності з формування соціальної активності учнів;
упровадження інформаційних технологій в освітній процес; координація навчальної, науковометодичної діяльності освітнього закладу; забезпечення ефективного використання всіх засобів
навчання для формування соціально активної
особистості; модернізація учнівського самоврядування [2].
Завданнями освітньо-інформаційного простору
є такі: забезпечити можливість для успішної соціальної адаптації випускника ЗЗСО до умов інформаційного суспільства; навчити учнів і педагогів
орієнтуватися в інформаційному просторі, активно
використовувати сучасні інформаційні технології
в навчально-виховному процесі й у повсякденній діяльності, сформувати інформаційну культуру; сформувати особу, конкурентоспроможну й
успішну в інформаційному суспільстві; створити
умови для неперервної освіти педагогів та учнів;
створити умови для самореалізації й розвитку
творчого потенціалу учнів; розвинути комунікативні здібності учнів і педагогів; забезпечити впровадження спецкурсів і програм, спрямованих на
формування соціально активної особистості [2].
Безпосередньо з прогностично-антиципативною діяльністю пов’язана конструктивна діяльність, яка включає дії, пов’язані з композиційною
побудовою будь-якої освітньої діяльності, зокрема
майбутнього тренінгового заняття, заходу, уроку,
екскурсії, програвання різних варіантів їх побудови в умовах освітньо-інформаційного простору
та системи приписів, що диктуються нормативними документами, програмами, підручниками,
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наявністю наочних посібників, ІКТ, часом, протягом якого має бути вирішено конкретне, поточне
педагогічне завдання. Структурним компонентом, що відповідає конструктивному, є наукова та
навчальна інформація. Звичайно, це всі нормативні, навчальні та методичні матеріали, які є в
навчальному закладі на будь-яких носіях.
Успішність інноваційної педагогічної системи
значною мірою залежить від комунікативного
функціонального
компонента.
Комунікативна
діяльність як компонент педагогічної системи є
найважливішою педагогічною діяльністю, вона
розвивається й управляється за законами комунікації. Вона включає дії, пов’язані з установленням
професійно доцільних взаємин між керівником,
учителем, учнем, батьками в безпосередньому
контакті. Це забезпечує продуктивне мотивування
суб’єктів до вирішення освітніх завдань та отримання позитивного результату з дослідно-експериментальної роботи, зокрема формування соціальної активності особистості. Цьому сприяють усі
засоби навчальної комунікації.
Злагоджену роботу освітньо-інформаційного
простору навчального закладу, педагогічного й
учнівського колективів забезпечує управлінська
діяльність з боку адміністрації. На нашу думку,
саме управлінська діяльність є одним із головних
чинників, що визначають результативність інноваційної роботи в ЗЗСО. Вона вимагає, з одного боку,
системності, а з іншого – неформального підходу.
Такий підхід виявляється у використанні низки
інноваційних технологій, що призводить до досягнення запланованого результату. Серед векторів
управління ЗЗСО з інноваційною педагогічною
системою формування соціальної активності здобувачів освіти визначили такі: упровадження державного компонента змісту освіти, апробація інноваційних проектів і програм, пошуки нових форм
і методів організації освіти; освоєння продуктивних технологій навчання та виховання; створення
власної системи формування соціально активної
особистості; розроблення нових організаційних
структур і механізмів управління; поточне діагностування та корегування інноваційного процесу [2].
Сутність управління в умовах інноваційної
педагогічної системи з формування соціальної активності учнів полягає в умінні планувати
результат, цілеспрямовано регулювати процес
навчання та виховання, в умінні вибирати такі дії,
які б забезпечували за найменших витрат сил,
часу й засобів ефективність виконання постав-
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лених завдань і досягнення мети. Адже результативність навчально-виховної роботи залежить
не тільки від сумлінності та майстерності окремих
педагогів, а й від організованості та злагодженості діяльності всього педагогічного колективу,
цілеспрямованості, зібраності, зосередженості на
вирішенні основних завдань, правильності розподілу часу [1].
Важливим для інноваційної педагогічної системи є корекційно-оціночний компонент. Він необхідний для ефективного управління освітньою й
експериментальною діяльністю, має виконувати
стимулювальну, орієнтувальну, корегувальну
та спонукальну функції. Корекційно-оціночний
компонент ураховує, що кінцевий результат
залежить від того, як саме вирішуються поставлені цілі та завдання, а дії та засоби спрямовані
цілісною педагогічною системою на досягнення
формування соціальної активності учнів можуть
бути високо-, середньо-, низькопродуктивними.
У такому випадку необхідним буде аудит, який
допоможе вирішити, за рахунок яких саме компонентів системи це відбувається. Зокрема, причиною може бути несформованість будь-якого з
компонентів.
Висновки. Отже, запропонована нами інноваційна педагогічна система як одна з педагогічних
умов є такою, що здатна до саморозвитку та успішного формування соціальної активності учнів.
Вона є сукупністю пов’язаних мікропросторів,
мікросередовищ, що утворюють ієрархічну систему навчального закладу, націлену на досягнення
максимального освітнього ефекту й формування
соціальної активності учнів. Варто зазначити, що
питання динамічного розвитку педагогічної системи потребують додаткового дослідження.
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Проблема формування творчої особистості
сучасного педагога є одним з пріоритетних
напрямів розвитку системи освіти в Україні.
Стаття присвячена проблемі формування
творчого потенціалу студентської молоді
під час вивчення дисциплін українознавчого
циклу. Метою публікації є аналіз деяких
новітніх напрямів та окреслення найбільш
ефективних шляхів формування творчої
особистості. Автором подано детальний
аналіз досліджень, присвячених феномену
творчості, з’ясовано різні погляди вчених
щодо терміна «творча активність». На
основі результатів проведеного аналізу
автором зроблено висновок про складність
і неоднозначність феномена творчості, різні
аспекти якого знаходять відображення в
численних поняттях. У статті розкрито
аспекти гуманістичного підходу до навчання
студентів, що передбачає переорієнтацію з
рівня формального на рівень особистісного
знання. Визначено суперечності формування
творчої активності, обґрунтовано педагогічні засоби підвищення зацікавленості у
навчанні. Значну увагу приділено окресленню
шляхів розвитку науково-пізнавальної мотивації студентів з предметів українознавчого
циклу. З цією метою представлено досвід
створення спеціальної програми для студентів і викладачів «Українознавство: мова,
література, культура», в якій враховано не
тільки навчальну, але й наукову та виховну
мотивацію. У рамках програми проведено
чимало заходів, спрямованих на вироблення
інтересу студентської молоді до рідного
краю: історії, культури та мови, а саме:
проведення конкурсів на написання кращих
тематичних рефератів, творів, організація тематичних свят, науково-практичної
конференції та створення соціокультурних
проектів. Зроблено висновки, що включення
студентів у діалог культури в результаті
застосування лінгвістичного та культурологічного підходів у навчально-виховному
процесі, використання особистісно розвиваючих технологій, інноваційних методів,
таких як інтерактивний і проектний, послужило діловим стимулом для розвитку їхньої
творчої активності. Починаючи з творчої
діяльності в галузі культури рідної мови
нашої країни, порівнюючи її з культурою своєї
країни, студент переносить цю творчість
у сферу науки і освіти, вступає на якісно
новий щабель розвитку свого творчого
потенціалу.
Ключові слова: творча активність, гуманістичні тенденції, професійна мотивація,
особистісний підхід, українознавство.
The problem of forming a creative personality of
a modern teacher is one of the priority directions
of the development of the education system in

Постановка проблеми. Динамічні процеси, які
відбуваються в економічному і політичному житті
суспільства, актуалізують потребу в новому житті
особистості, здатної самостійно приймати рішення,
усвідомлено здійснювати свій вибір, гнучко реагувати на зміни обставин, нетрадиційно підходити

Ukraine. The article is devoted to the problem
of forming the creative potential of student youth
in studying the disciplines of the Ukrainianspeaking cycle. The purpose of the publication is
to analyze some of the latest trends and outline
the most effective ways of forming a creative
person. The author presented a detailed
analysis of research on the phenomenon
of creativity, clarified the different views of
scientists on the term “creative activity”. On the
basis of the results of the analysis, the author
concluded that complexity and ambiguity
of the phenomenon of creativity, various
aspects of which are reflected in numerous
concepts. The article deals with the aspects
of the humanistic approach to the teaching of
students, which involves a reorientation from
the level of the formal to the level of personal
knowledge. The contradictions in the formation
of creative activity are determined, pedagogical
means of increasing the interest in education
are substantiated. Considerable attention was
paid to the outline of the ways of developing the
students’ scientific and cognitive motivation on
the subjects of the Ukrainian studies cycle. To
this end, the experience of creating a special
program for students and teachers “Ukrainian
Studies: Language, Literature, Culture” was
presented, which took into account not only
educational but also scientific and educational
motivation. Within the framework of the program
a lot of activities were carried out aimed at
developing the interest of students in their native
land: history, culture and language, namely:
contests for writing the best thematic papers,
works, organizing thematic holidays, scientific
and practical conference and creation of sociocultural projects. Conclusions were made: the
inclusion of students in the culture dialogue as
a result of the application of the linguistic and
cultural approach in the educational process,
the use of personally-developing technologies,
innovative methods such as interactive and
design, served as a business incentive for the
development of their creative activity. Starting
from creative activity in the field of culture of
our country’s native language, comparing it
with the culture of our country, the student
transfers this work to the sphere of science and
education, enters a qualitatively new stage in
the development of his creative potential.
Key words: creative activity, humanistic
tendencies, professional motivation, personal
approach, country learning.

до вирішення проблем, швидко адаптуватися до
мінливих умов, створювати щось нове. У зв’язку
з цим зростає значущість психолого-педагогічних
досліджень, спрямованих на вивчення сутності
творчого потенціалу особистості, визначення можливостей і педагогічних умов його розвитку.
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Розвиток творчих здібностей особистості є
однією з центральних проблем у педагогічній
науці, оскільки прогрес суспільства передбачає
постійне оновлення знань, додання стереотипів і
вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і способів їх
втілення. Одним з головних педагогічних завдань
при цьому стає виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислити набутий досвід,
досягнення людства в науці, культурі, мистецтві.
Закон України «Про освіту» передбачає створення з метою розвитку творчого потенціалу учнів
профільних класів (з поглибленим вивченням
окремих предметів або початкової допрофесійної
підготовки) спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв,
колегіумів та інших типів навчально-виховних
закладів. У державі взято курс на стратегію розвитку творчої активності студентів у вузах, на інтелектуальне становлення особистості, її самореалізацію.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Отже, проблема розвитку творчої активності особистості не нова і була однією з найважливіших суспільних турбот. Вона знайшла своє відображення в
працях соціологів, психологів, філософів, педагогів.
Сутність і зміст понять «творча активність», «творчі
здібності», «креативність» досліджувалися у працях Б. Ананьєва, Дж. Гілфорда, Н. Лейтеса, К. Платонова, С. Рубінштейна, Б. Теплова, В. Рибалки,
С. Сисоєвої, Е. Торренса та ін.
У роботах Г. Балла, М. Махмутова, В. Оконя,
Т. Шамової та ін. розглядалися питання організації творчої діяльності особистості засобами проблемного навчання. Питання розвитку креативних
здібностей учнів, особливостей їх формування
в навчальній і позаурочній діяльності розглядалися в дослідженнях В. Дружиніна, Р. Грановської,
О. Леонтьєва, І. Беха та ін.
Проблеми організації творчих ситуацій і способів їх розв’язання за допомогою евристичних і
алгоритмічних методів розроблені В. Андрєєвим,
І. Лернером, А. Лупторським та ін.
Аналіз педагогічних досліджень, виконаних протягом останніх років, свідчить про значний інтерес
науковців до проблеми факторів і умов розвитку
різноманітних феноменів, що характеризують
творчий потенціал особистості: творчої діяльності
(О. Расказова, С. Мельник), творчої самореалізації (Л. Левченко, Н. Комісаренко), творчого самовиявлення (В. Костюк), творчих здібностей (М. Роговенко, Н. Слюсаренко, Л. Руденко, М. Титаренко,
Л. Шпак), творчого мовного самовираження
(Л. Березовська), художньо-творчого потенціалу
(В. Ростовщик), творчих умов (Т. Черпіта), креативного мислення (Л. Баранова), особистісної
творчості (О. Лаврентьєва), творчої особистості
(В. Рибалка, В. Кисільова, М. Вайновська) тощо.
При цьому увага дослідників зосереджується
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на різних аспектах і засобах розвитку творчого
потенціалу особистості. Зокрема, М. Роговенко – у
процесі вивчення історії, С. Мельник – у процесі
вивчення української літератури, Т. Васильєва – у
процесі вивчення іноземних мов, Н. Слюсаренко –
засобами ігрової діяльності, М. Титаренко – засобами театрального мистецтва.
Слід зазначити, що у більшості досліджень
ідеться про різні засоби розвитку творчої активності особистості у контексті навчальної діяльності,
але значно менше уваги приділяється з’ясуванню
можливостей позааудиторної діяльності як чинника розвитку творчих здібностей студентів.
Метою статті є аналіз деяких новітніх напрямів
та окреслення найбільш ефективних шляхів формування творчої особистості. Саме позааудиторна
діяльність володіє значними потенційними можливостями розвитку творчої активності студентів,
оскільки дає змогу в умовах неформального освітнього середовища задовольнити різноманітні,
часто унікальні пізнавальні інтереси, нахили студентів, сприяти їхньому творчому самовираженню
і самореалізації.
Виклад основного матеріалу. Теоретичний
аналіз проблеми й ознайомлення із сучасною
практикою формування творчої активності студентів дає змогу виділити низку суперечностей:
– між потребою суспільства в творчо активних
особистостях, здатних систематично, послідовно
та якісно розв’язувати наявні проблеми, і недостатньою розробленістю педагогічних засобів і
умов розвитку творчого потенціалу особистості;
– між підвищенням вимог до розвитку творчого потенціалу студентів і чинною організацією
навчально-виховного процесу, яка не досить стимулює розвиток креативності студентів;
– між значними потенційними можливостями
позааудиторної діяльності щодо розвитку творчих
здібностей студентів і недостатньою розробленістю науково-методичного забезпечення цього
процесу.
На підставі виявлених суперечностей, аналізу
філософської, психологічної та педагогічної літератури, а також у результаті вивчення практичного
досвіду викладачів, кураторів була визначена проблема дослідження, що полягає в теоретичному
обґрунтуванні педагогічних засобів підвищення
творчої активності студентів під час вивчення
української мови та на матеріалах українознавства.
Актуальність проблеми, її недостатня теоретична і практична розробленість у педагогічній
науці зумовили вибір теми статті – «Розвиток творчої особистості як засіб підвищення мотивації студентів під час вивчення українознавства».
Останнім часом досить часто у дослідженнях,
присвячених феномену творчості, почав вживатися термін «творча активність», який трактується



неоднозначно. Будучи складним утворенням,
творча активність розглядається дослідниками під
різними кутами зору з боку суб’єкта діяльності – як
передмова і результат розвитку особистості; з боку
діяльності – як мета, засіб і результат діяльності, її
якісна характеристика. Так, І. Якиманська розглядає творчу активність як системоутворюючу якість
особистості, умову самореалізації на всіх етапах
онтогенезу. В. Петровський, М. Данілов, М. Махмутов, Т. Шамова визначають її як характеристику діяльності, яка виявляється в інтенсивності,
напруженості діяльності, своєрідності розумових
операцій, результативності, естетичній цінності
засвоєних знань. Причому творча активність виявляється перш за все в творчій діяльності, коли
людина перетворює, творчо замінює засвоєний
соціальний досвід відповідно до власних уявлень
про дійсність.
У багатьох психолого-педагогічних дослідженнях проблематика творчості розглядається в контексті поняття «творча особистість». Так, наприклад, В. Андрєєв розуміє творчу особистість як
«тип людини, якій властива стійка, високого рівня
спрямованість на творчість, мотиваційно-творчу
активність, що виявляється в органічній єдності з
високим рівнем творчих здібностей, конкретизує
поняття сміливості і несподіваності у загостренні
протиріч, завзятість у досягненні запланованого
без страху за можливі конфлікти [1].
В. Дружинін, Я. Пономарів, С. Сисоєва та інші
дослідники розглядають творчу особистість як
суб’єкт творчої діяльності [5].
І. Фелющенко вважає, що творча особистість –
це поліфункціональне утворення, феномен вияву
унікальності, індивідуальної неповторності, яка
забезпечує проекцію власної системи поглядів на
навколишнє середовище, вдосконалення його і
себе в ньому [8, c. 50]
С. Сисоєва визначає творчу особистість як
«креативну особистість, яка внаслідок впливу
зовнішніх факторів набула необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей додаткових якостей, що сприяють досягненню творчих результатів
в одному чи декількох видах творчої діяльності»
[6, c. 66].
Л. Занков, Д. Давидов у рамках концепції розвиваючого навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої особистості [2, c. 36].
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної
літератури свідчить про складність і неоднозначність феномена творчості, різні аспекти якого
знаходять відображення в численних поняттях:
«творча активність», «творча діяльність», «творча
особистість», «креативність», «творчий потенціал» тощо. Оскільки предметом нашого дослідження є розвиток творчої активності особистості,
то доцільно розглянути зміст цього поняття, його
особливості.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА
ТА ІСТОРІЯ ВИХОВАННЯ
ПЕДАГОГІКИ
Гуманізація навчально-виховного процесу в усіх
навчальних закладах передбачає переорієнтацію
з рівня формального на рівень особистісного знання. Чільне місце посідає виховання професійноціннісної, творчо-активної особистості, що передбачає формування та розвиток вищого мотиву
людської діяльності – потреби й самореалізації.
Створення умов для саморозвитку творчої індивідуальності людини і розкриття її духовних потенцій є однією з культурно-гуманістичних функцій
освіти. І тому в освітянському процесі необхідно
враховувати механізми саморозвитку особистості,
її пізнавальну активність, сприяти формуванню й
розвитку творчого потенціалу. Впровадження особистісно розвиваючих технологій, сутність яких
полягає в розвитку творчої індивідуальності та
інтелектуально-моральній свободі особистості,
сприяє співробітництву викладача та студента. За
такого підходу студент перетворюється з об’єкта
педагогічного впливу на суб’єкт власної діяльності,
і між викладачем і студентом встановлюються рівноправні стосунки [7, c. 224].
Розвиток гуманістичних тенденцій у побудові
освітянського процесу у вузі актуалізує проблему
підвищення мотивації студентів. У сучасних дослідженнях багато говориться про навчально-пізнавальні та навчально-професійні мотивації. Проте
під час вивчення української мови в системі початкової освіти виникають певні труднощі, пов’язані
зі становленням і розвитком цих видів мотивації.
Для навчально-пізнавальної мотивації досить
мало часу і можливостей (особливо після введення кредитно-трансферної системи). До того ж
у більшості студентів цього профілю невисокий
рівень навчально-професійної мотивації стосовно
українознавства.
У процесі підготовки нових стандартів ми намагались знайти вихід з поданої ситуації у «виході
за межі аудиторних занять» на рівень самостійної
роботи.
Розробляючи цей напрям нашої діяльності,
ми дійшли думки про створення спеціальної програми для студентів і викладачів «Українознавство: мова, література, культура», в якій би враховувалась не тільки навчальна, але й наукова та
виховна мотивація, тобто знайшли шляхи для розвитку науково-пізнавальної мотивації з предметів
українознавчого циклу. Ця мотивація поступово
переходить у науково-професійну (котра пізніше
виходить за межі і природно вписується в професійну сферу).
Програма «Українознавство: мова, література,
культура» передбачала формування мовної культури студентів, вміння спілкуватися. Виховний
напрям цієї програми передбачав: виховання
національної самосвідомості студентів, поваги до
української мови як складника української культури. Основними завданнями є:
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– формування особистості патріота України,
який усвідомлює свою етнічну незалежність;
– виховання культурної особистості демократичного світогляду, яка з повагою ставиться до
традицій культури народів світу;
– забезпечення умов самореалізації творчої
особистості.
У рамках діяльності Центру українознавства
проведено конкурси на кращий реферат на тему:
«Українці на межі століть», «Український правопис – правопис єднання всього народу» серед студентів 2, 4 курсів; на кращий твір: «Учитель – моє
покликання», «Я – українець», «Бо то не просто
мова, звуки…» серед студентів 1 курсу.
Традицією на кафедрі філологічних дисциплін
стало проведення свят, присвячених Дню української мови та писемності, Дню слов’янської
писемності, до Дня рідної мови. Свята готувались
за проектною методикою. Це вид групової творчої роботи, спрямований на досягнення загальної
мети і розрахований на досить тривалу взаємодію студентів і педагогів у команді. На відміну від
класичної навчальної методики, коли кожний член
групи добуває інформацію для вирішення свого
завдання, інтерпретує його і представляє на груповій презентації, наші вихованці мусили не тільки
підготувати сценарій, але й написати легенди,
оповідання, описи квітів, що мають цілющі властивості, створити проект «Вінок – знахар дівочої
душі». Підготували студенти й такі проекти, як
«Народні українські обереги», «Українське жіноче
вбрання», «І на тім рушникові…», «Коса – дівоча
краса». Студенти створили виставки вишиваних
робіт, демонстрували національні жіночі костюми
різних регіонів України, види плетіння коси.
Знайомство з культурними цінностями нашої
держави, рідної мови як матеріальними, так і духовними – благодатне підґрунтя для розвитку інтересу до вивчення мовних реалій, що відображають
ці цінності.
Культурологічний підхід до освіти передбачає
необхідність формування базової культури особистості, яка являє собою багатоаспектне поняття
[4, c. 225].
У рамках викладання предметів українознавчого циклу важливим є завдання розвитку міжнаціонального та міжособистісного спілкування.
В умовах постійного розширення міжкультурного
простору ні у кого не викликає сумніву той факт,
що для успішної реалізації особистості необхідні
знання не тільки мови, але й культурних особливостей людей тієї чи іншої країни. Вивчаючи
рідну мову, культуру, ми забезпечуємо підготовку
до діалогів культур інших народів. І тому науковопрактична конференція «Українська мова та національні меншини» («Українські читання: толерантність як шлях до Європи», науково-методичне
засідання «круглого столу» «Слов’янознавство:

172

Випуск 13. Т. 2. 2019

мова, література, культура», що проведені кафедрою педагогічної освіти) сприяла не тільки пропагуванню рідної мови, але забезпечила діалог
культур інших народів.
Проектна діяльність у контексті української
культури націлює студентів на створення продукту,
ілюструє життя і мову рідної країни, ілюстрацією
виступають різні аспекти життя як духовні, так і
матеріальні.
Дотримуючись особистісно-діяльнісного підходу і спираючись на класифікацію проблемних
завдань, ми розробили комплекс творчих завдань,
зорієнтованих на розвиток креативних здібностей
студентів у процесі позааудиторної діяльності.
Створення соціокультурних проектів дає
змогу студентам провести паралель між культурою в давнину і культурою сьогодення рідної
країни, між культурою інших народів і культурою
рідної держави, усвідомити себе як члена певного соціуму, активно і свідомо включитися в
діалог культур.
Висновки. Включення студентів у діалог культури в результаті застосування лінгвістичного та
культурологічного підходів у навчально-виховному
процесі, використання особистісно розвиваючих
технологій, інноваційних методів, таких як інтерактивний і проектний, послужило діловим стимулом
для розвитку їхньої творчої активності.
Починаючи з творчої діяльності у галузі культури рідної мови нашої країни, порівнюючи її з
культурою своєї країни, студент переносить цю
творчість у сферу науки і освіти, вступає на якісно
новий щабель розвитку свого творчого потенціалу.
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Стаття присвячена обґрунтуванню важливості і дослідженню особливостей виховання гуманістичних цінностей студентів
у сучасних умовах. Визначено термінологічний апарат, проаналізовано актуальні
проблеми формування ціннісних орієнтацій
української студентської молоді; визначено роль гуманістичних цінностей у
реалізації життєвих планів; виборі майбутньої професії, ставленні до оточуючих людей. На основі аналiзу психологопедагогiчних дослiджень, якi стосуються
змiсту цiнностей, механiзмів їх формування
та шляхiв досягнення поставленої мети у
процесi виховної роботи вищого навчального закладу визначено рiвнi сформованостi
у студентів гуманiстичних цiнностей
вiдповiдно до компонентiв процесу їх формування. По-перше, це рiвень засвоєння знань
про тi соцiальнi норми (принципи, оцiнки), що
мають бути пiдставою для перетворення
гуманiстичних цiнностей на особистiснi
орієнтації; по-друге, це рiвень володiння
аксiологiчними прийомами й умiннями,
серед яких, зокрема, – вмiння порiвнювати,
пояснювати, узагальнювати та критично
оцiнювати факти й дiяльнiсть людей, спираючись на власну систему цiнностей;
виявляти суперечностi в позицiях, рiзнi
iнтереси, потреби соцiальних груп і окремих
осiб та роль у подiях і процесах, тенденції і
напрями розвитку людства; оцiнювати рiзнi
версiї і думки про подiї та явища, визнаючи,
що деякi джерела iнформації можуть бути
необ’єктивними; по-третє, це рiвень, коли у
вихованця наявне певне ставлення до явищ
і процесiв внутрішнього і навколишнього
свiту, яке базується і детермiнується системою гуманiстичних цiнностей. Експериментально вивчалася самооцінка вихованців, спрямована на виявлення готовності до
активної гуманістичної діяльності в соціумі,
прояву ціннісного ставлення до людини,
доводилася ефективність виховної роботи.
Ключові слова: гуманістичні цінності, цін-

Постановка проблеми. Позитивні зрушення в
освіті, духовно-моральна ситуація в Україні мають
вплив на моделювання гуманістичних виховних
систем. У них відображаються новітні демократичні, інтеграційні процеси, характерні для нинішнього стану суспільства. Посилена увага до змін,
які підтверджують надійний курс на стійкий розвиток гуманістичного виховання як загальнонаціонального пріоритету, що одночасно означає
утвердження важливості формування гуманної,
толерантної особистості на основі ціннісного
ставлення до людини, вимагає підкреслення того
факту, що динаміка розвитку прогресивних тенденцій у цій сфері, на жаль, ще й досі стримується уявленнями, які традиційно вкорінилися в суспільній
свідомості, про виховання як про компонент, який

нісні орієнтації, гуманістичне виховання,
виховний процес, гуманна педагогіка, ціннісне ставлення до людини, готовність до
активної гуманістичної діяльності.
The article presents the analysis of topical
problems dealing with the formation of
students’ humanistic value orientations in
contemporary society. The terminology
apparatus is determined, urgent problems of
students’ humanistic values formation process
are analyzed; the role of humanistic values
in their plans for future, the choice of future
profession, attitude to others is determined.
Based on the analysis of psychological and
pedagogical research concerning the contents
of the notion “values”, the mechanisms of their
formation and the ways of reaching goals in
the training process, the main levels and their
components of students’ humanistic values
formation process were determined. The first
level concerns the knowledge about social
norms (principles, assessments) fostering the
humanistic values into personal orientations
transformation; the second level deals with
axiological techniques and skills acquisition,
especially those, comprising the ability to
compare, explain, generalize and critically
evaluate facts and activities of people based
on their own system of values; skills to identify
contradictions in positions, different interests,
the needs of social groups and individuals and
the role in events and processes, tendencies
and trends of human development; abilities to
estimate different opinions and thoughts about
events and phenomena, recognizing that some
sources of information can be biased. The
meaning of the third level can be covered by
the fact when a student has a certain attitude
to the phenomena and processes of the
inside and outside world, which is based and
determined by the system of humanistic values.
Students’ self-understanding their own abilities
and desire for active humanistic activity in
society, manifestation of value-centered attitude
to a person was experimentally tested. The
efficiency of educational work was proved.
Key words: humanistic orientations, value
orientations, humanistic education, humanistic
values, training process humane pedagogy,
value-centered attitude to a person, ability and
desire for humanistic activity.

супроводжує навчання, як складник освітніх послуг.
Проте наукові дослідження, затверджені комплексні програми у сфері розробки фундаментальних і
прикладних проблем виховання, а також успішні в
багатьох регіонах України інноваційні пошуки його
сучасної організації і моделювання сприяють поступовому нівелюванню вказаних вище обмежень і
розширенню ціннісної соціальної бази виховання
як відкритого соціокультурного процесу, який відроджується на нових ціннісних пріоритетах та акцентований на духовно-моральну сферу особистості.
Метою статті є дослідження особливостей
засвоєння цінностей і формування у студентської
молоді готовності до гуманістичної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасних умовах пожвавився інтерес науковців
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до дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій
сучасної молодої людини. Поняття «цінність» та
«ціннісні орієнтації» є предметом широких теоретичних та емпіричних досліджень різних наукових спрямувань, який не втрачає своєї актуальності. Впродовж останнього часу українськими
ученими були проведені вагомі наукові дослідження (І. Андрєєва, Т. Артемова, О. Балакірєва,
Н. Бабенко, Н. Голубкова, Я. Зайцева, Л. Морозова, Л. Новікова, Л. Панченко, М. Перепелиця,
Л. Сокурянська, Н. Сорокіна, В. Шкурінов та ін.).
Вони представили ґрунтовні напрацювання у
сфері вивчення проблеми цінностей, ціннісних
орієнтацій. Дослідження особливостей гуманістичного виховання особистості не є новим. Значний
внесок у його розв’язання зробили представники
гуманної педагогіки (Г. Ващенко, Ш. Амонашвілі,
Є. Шацький, В. Сухомлинський). Над проблемою
впровадження її ідей у систему сучасної освіти
України активно працювали І. Бех, В. Білоусова,
О. Пєхота, С. Гончаренко, В. Киричок, О. Сухомлинська.
Очевидно, підвищений інтерес науковців до
проблеми цінностей та ціннісних орієнтацій української молоді є результатом більш поглибленого
розуміння природи людського пізнання, яке в процесі трансформації набуває нових ознак та допомагає особистості пристосуватися до якісно нових
соціально-культурних умов життя. Як свідчать
дослідження, аналіз результатів діагностування
різних аспектів мікросоціуму, безпосередньої
організації виховного процесу в закладі освіти з
урахуванням оновлених технологій на основі пріоритетних, насамперед гуманістичних цінностей,
студенти набувають практичного досвіду усвідомлення і розв’язання проблемної ситуації, що склалася в суспільстві, сутності моральних колізій,
оцінки і вибору конкурентоздатного варіанту участі
в тій чи іншій діяльності в умовах ринку. Вони
здатні аналізувати міжнаціональні і міжконфесійні
відносини, розуміючи сутність і актуальність толерантності, поваги до іншого у цих складних процесах, поступово усвідомлюючи необхідність вибору
гуманістичних ціннісних орієнтацій та пріоритетів
у процесі морального становлення, дорослішання
й особистісного громадянського самовизначення.
Виклад основного матеріалу. Дослідження
проблеми засвоєння гуманістичних цiнностей
сучасною молоддю ми проводили у контекстi концептуальних засад педагогiчної науки. Сучаснi
цiнностi – актуальна «iдеологiчна, iдейна проблема, що виступає iнтегративною основою
дiяльностi як окремого iндивiда, так i будь-якої
малої чи великої соцiальної групи, колективу,
нацiї, зрештою, всього людства» [8].
Щоб виявити особливості та ефективні
психолого-педагогiчні
пiдходи
формування
гуманістичних цiнностей студентів, ми вису-
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нули завдання визначити сутнiсть поняття «цінність», яке у фiлософськiй та психологiчнiй науці
вiдрiзняється лише окремими деталями, проте
загалом зводиться до твердження: цiнностi – це
предмети, об’єкти, явища, важливi для людини чи
групи. Зокрема, К. Платонов стверджує: «Цiнностi –
поняття, за допомогою яких виявляється соцiальноiсторичне значення для суспiльства й особистостi
певних явищ дiйсностi. Критерiї оцiнювання тих
чи iнших явищ як цiнностей мають конкретноiсторичний характер. Цiнностi є важливим фактором соцiальної регуляцiї поведiнки особистостi й
взаємин» [4, с. 165].
В українськiй педагогiчнiй науцi узагальнено
можна виокремити два пiдходи до трактування
поняття «цiннiсть»: згiдно з першим, вона iснує
незалежно вiд особистостi, тобто є об’єктивною
категорiєю; вiдповiдно до другого може iснувати
тiльки в межах спiввiдношення суб’єкта й об’єкта,
тобто є суб’єктивно-об’єктивною категорiєю.
Деякi з дослiдникiв вважають, що рiзнi об’єктивнi
властивостi предметiв, явищ, переживань набувають характеру цiнностi тодi, коли їх пiзнає
людина. Зокрема, І. Бех пов’язує поняття
«особистiснi цiнностi» з освоєнням конкретними
iндивiдами суспiльних цiнностей, а отже, за ним
закрiплюється значущiсть, особистiсний смисл для
людини певних об’єктiв, подiй, явищ [2, с. 6]. Отже,
об’єктивними можуть бути тiльки властивостi
предметів оцiнювання, а цінності – суб’єктивнооб’єктивними категорiями. Оскiльки цiннiсть
детермiнована двома аспектами цiннiсного ставлення, то її значущiсть i характер одночасно залежать i вiд визначень суб’єкта (суб’єктивний чинник
цiнностi), і вiд властивостей об’єкта – носiя цiнностi
(об’єктивний). У цьому сенсi цінність є функцiєю
двох змiнних. Особливiсть категорії цiнностi полягає в тому, що вона одночасно є i предметом, i
ставленням до нього. Очевидно, у самому поняттi
«цінність» уже виражене певне ставлення до
предметiв, явищ або властивостей, їхня оцiнка.
Викладене вище дає змогу зробити висновок, що
цiнностi формуються людьми в реальних умовах
їхнього життя. Усвiдомлення людиною цiнностi
(або нецiнностi) того чи iншого явища є результатом роботи її свiдомостi. При цьому цiнностi
особистостi, зокрема гуманiстичнi, є суб’єктивнооб’єктивними за походженням i мають загальнозначущий характер. Цiнностi не тотожнi природним якостям, психологiчним станам i елементам
iндивiдуального досвiду, хоча, безсумнiвно, цi
якостi та стани беруть участь у формуваннi
цiнностей. Отже, суспiльство у певному сенсi
може розглядатися як сфера функцiонування
певної системи цiнностей. Система цiнностей
суспiльства, зокрема гуманiстичних, створює
об’єктивну основу для оцiнювання особистих
задоволень, прагнень, бажань окремих iндивiдiв.
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На основі того, що ми взяли за основу
гуманiстичний пiдхiд у розумiнні цiнностей, було виокремлено їхні характернi ознаки: загальнозначущiсть;
всеосяжнiсть як для конкретної iсторичноi епохи,
так i для соцiогенезу в цiлому; суб’єкт-суб’єктний i
суб’єкт-об’єктний характер вiдносин, якi їх породжують; нормативнiсть, тобто iснування у виглядi певних правил, цiннiсних суджень.
Це також дало змогу уточнити змiст поняття
«гуманiстичнi цiнностi». У нашому розумінні – це сукупнiсть специфiчних утворень: загальнолюдських аксiологiчних норм в iндивiдуальнiй та
суспiльнiй свiдомостi, які є духовними орiєнтирами
особистостi й суспiльства i, формуючись у суб’єктсуб’єктних і суб’єкт-об’єктних вiдносинах, характеризуються загальною значущiстю, всеосяжнiстю,
гармонiйним поєднанням загальнолюдського,
нацiонального й особистiсного смислiв.
Такi норми формуються у людини в процесi
її виховання та соцiалiзацiї i стають складником
загальної структури особистостi. Тому, на нашу
думку, треба визначити мiсце гуманiстичних
цiнностей у структурi особистостi, охарактеризувати механiзми їх формування, а перш за все
з’ясувати сутнiсть самої особистостi. Важливим
для нашого дослiдження є пояснення Б. Ананьєва: «Позицiя особистостi як суб’єкта суспiльної
поведiнки й рiзноманiтної соцiальної дiяльностi
є складною системою ставлень особистостi (до
суспiльства в цiлому й спiльнот, до яких вона
належить, до працi, людей, самої себе), установок i мотивiв, якими вона керується у своїй
дiяльностi, цiлей i цiнностей, на якi вона спрямована» [1, с. 242].
Аналiз психолого-педагогiчних дослiджень [9],
якi стосуються змiсту цiнностей, механiзму їх формування та шляхiв досягнення поставленої мети у
процесi виховної роботи, дав нам змогу визначити
три рiвнi сформованостi у вихованців гуманiстичних
цiнностей вiдповiдно до компонентiв процесу їх
формування: 1) рiвень засвоєння знань про тi
соцiальнi норми (принципи, оцiнки), що мають
бути пiдставою для перетворення гуманiстичних
цiнностей на особистiснi орієнтації; 2) рiвень
володiння аксiологiчними прийомами й умiннями,
серед яких – умiння порiвнювати, пояснювати,
узагальнювати та критично оцiнювати факти й

дiяльнiсть людей, спираючись на власну систему
цiнностей; виявляти суперечностi в позицiях, рiзнi
iнтереси, потреби соцiальних груп і окремих осiб
та роль у подiях і процесах, тенденції і напрями
розвитку людства; оцiнювати рiзнi версiї і думки
про подiї і явища, визнаючи, що деякi джерела
iнформації можуть бути необ’єктивними; 3) рiвень,
коли наявне певне ставлення до явищ і процесiв
внутрішнього і навколишнього свiту, яке базується і детермiнується системою гуманiстичних
цiнностей.
З метою визначення рівня моральної підготовленості вихованців експериментальних і контрольних груп до активної гуманістичної діяльності,
а також виявлення того, наскільки вони оцінюють
свої можливості втілювати гуманістичні принципи
у життя, керуючись базовими цінностями, ми провели усне і письмове опитування, залучили їх до
аналізу ситуативних завдань, участі у рольових
іграх. Насамперед ми прагнули виявити, наскільки
вихованці здатні протидіяти проявам агресії, жорстокості і насилля стосовно людини, чи характерне
ціннісне ставлення до представників людського
роду у різних життєвих обставинах, як це проявляється у конкретній поведінці, здатності до організації гуманістичної діяльності, до оцінки своєї ролі в
ній. Щоб отримати відповіді на ці запитання, нами
було проведено відповідне тестування, використані інші методи дослідження.
Результати отриманих даних оброблені і представлені в таблиці 1.
Коефіцієнт задоволеності надбаннями в гуманістичному вихованні ми вираховували за формулою:

L=

a(+2) + b(+1) + c(-1) + d (-2)
N

Як наслідок, отримали показники: Lе. – 0,53,
а Lк. – 0,20.
Було виявлено, що більшість представників експериментальних груп (59,65%), на відміну
від (48,20%) контрольних груп, оцінила свою
го-товність до гуманістичної діяльності як вищу за
середню та як високу. Слід зазначити, що це значно перевищує дані констатувального етапу експерименту, де таких вихованців відповідно було
лише 39,90% та 38,35%. Підтвердженням ефективності результатів проведеного дослідження

Виявлення готовності до активної гуманістичної діяльності
Кількість
студентів (457)

Таблиця 1

Самооцінка готовності до активної гуманістичної діяльності діяль
Задоволені
моральним
розвитком

Швидше
задоволені,
ніж ні

Байдужі до
такого роду
діяльності

Швидше
незадоволені

Зовсім
незадоволені

Експеримен
тальні групи (233)

68 (29,18%)

71 (30,47%)

36(15,45%)

32(13,73%)

26 (11,15%)

Контрольні групи (224)

49 (21,87%)

59 (26,33%)

37(16,51%)

45(20,08%)

34 (15,17%)
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стало зменшення кількості респондентів в експериментальних групах до 24,88% і в контрольних –
до 35,25%, які оцінили рівень своєї готовності до
моральної діяльності як незадовільний, тоді як на
його констатувальному етапі їх було 49,13% в експериментальних і 43,49% – у контрольних групах.
Підтвердженням результативності дослідження
є скорочення кількості представників експериментальних груп до 15,45% і контрольних – до
16,51%, які байдуже поставились до рівня своєї
готовності до гуманістичного спілкування, здатності до моральної діяльності на основі ціннісного
ставлення до людини.
Висновки. На основі отриманих даних робимо
висновок про ефективність й педагогічну доцільність порівняно з традиційною, запропонованою
нами організаційно-функціональною моделлю
виховної системи закладу освіти, обґрунтованих
підходів до відбору, конструювання і побудови
змісту гуманістичної діяльності на основі оволодіння знаннями в галузі людинознавства, формування гуманістичних переконань, створення
відповідної мотивації до соціально значущої благочинної діяльності, використання інноваційних,
інтерактивних форм і методів виховання ціннісного ставлення до людини і трансляція його у
досвіді повсякденної поведінки [6; 7]. Завдяки
запровадженню розробленої особистісно орієнтованої моделі гуманістичної освіти у практику
навчального закладу забезпечується ефективна
реалізація завдань морального виховання молоді,
створюються сприятливі умови для формування
ціннісного ставлення до людини, активної гро-
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мадянської позиції, толерантних взаємин на
основі базових гуманістичних і загальнолюдських
цінностей.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.
3-е изд. Москва – Харьков. – Минск : Питер. 2001.
288 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання.
Київ : ІЗМН, 1998. 204 с.
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике
для научных сотрудников и инженеров. Москва :
Наука, 1977. 832с.
4. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. Москва : Высш. шк., 1981.
386 с.
5. Сидоренко Е.В. Методы математической статистической обработки в психологии. Ленинград :
Речь, 1987. 350 с.
6. Столяренко О.В. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Кн. 1. Людський вимір :
історія, минуле і сучасність. Вінниця : ТОВ «Планер»,
2017. 558 с.
7. Столяренко О.В. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : Монографія. Кн. 2. Методологія
виховання ціннісного ставлення до людини в учнів
загальноосвітньої школи. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2018. 408 с.
8. Сухомлинська О.В. Цінності у вихованні дітей.
Київ : АПН У, 2002. 106 с.
9. Ципко В. Психолого-педагогiчнi пiдходи до
формування цiнностей студентiв у процесi навчання
суспiльствознавчих
дисциплін.
Рідна
школа.
№ 1–2(973–974), січень–лютий, 2011. С. 13–17.



ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
ГЕНЕЗИС ІДЕЙ ПРО ДИТЯЧУ ГРУ У СПАДЩИНІ
ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
CHILDREN'S GAME IDEAS IN THE HERITAGE
OF EDUCATORS OF THE NATIVE PEDAGOGICAL THOUGHT
(THE END ХІХ – THE BEGINNING OF THE ХХ CENTURY)

УДК 37.01 (477) «18»: 796.11
DOI https://doi.org/10.32843/2663-60852019-13-2-38
Головко М.Б.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри дошкільної освіти
та соціальної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Ракитянська С.С.,
магістрант педагогічного факультету
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»

Стаття присвячена певним сторінкам історії розвитку ідей про дитячу гру у спадщині
представників вітчизняної педагогічної думки
кінця ХІХ – початку ХХ століття. Окреслено певні науково-методологічні засади, що
стали підґрунтям історичного дослідження,
виявлено невирішені аспекти проблеми.
Метою статті є узагальнення з позиції
історичного і структурно-логічного підходів
поглядів відомих українських педагогів-гуманістів досліджуваного періоду на дитячу гру в
контексті становлення й еволюції дошкільної
педагогіки. Для відтворення й обґрунтування
процесу розвитку теорії і практики дитячої
гри використано історичний, соціокультурний і структурно-логічний підходи. Структурно-логічний підхід дає змогу розглядати
накопичену систему знань у галузі дитячої
гри як систему взаємопов’язаних необхідних
і достатніх структурних елементів, які в
сукупності становлять відповідну теорію –
педагогічну теорію дитячої гри. Такими елементами є ідеї, поняття, закономірності,
принципи та правила. Тож внесок просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття розглянуто в контексті розвитку й наповнення
відповідним змістом означених категорій.
У контексті проблеми виокремлено ті праці
педагогів і просвітителів, де феномен дитячої гри та її структурні елементи ставали
предметом спеціального дослідження й обговорення (Н. Лубенець, Т. Лубенець, С. Русова,
І. Сікорський). У процесі аналізу педагогічної
спадщини відзначено оригінальні погляди.
Представлено підходи до вивчення феномена
гри, організації дитячої гри з метою гармонійного розвитку дитячої особистості. Звернуто увагу на необхідність використання гри
у вихованні дитини. Зауважено, що в працях
вітчизняних педагогів означеного періоду
закладаються основи для дослідження теоретичного і практичного аспектів дитячої гри.
Сутність і своєрідність такого поняття,
як гра, обґрунтовується на рівні цілої низки
родових і взаємопов’язаних понять – мети,
змісту й сюжету, класифікації, методів керівництва грою. Означений історичний етап
можна кваліфікувати як подальший розвиток
ідейного та понятійного складників педагогічної теорії дитячої гри.
Ключові слова: педагогічні погляди, педагогічні ідеї, дитяча гра, теорія дитячої гри,
структурні елементи теорії гри.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Генезис теорії і практики дитячої гри в науковому дискурсі є наскрізною проблемою сучасної

Some scientific and methodological principles
that underlie historical research reveal the
unresolved aspects of the problem are outlined. The purpose of article is to generalize
the views of the well-known native humanistic
educators of the marked historical period on
the problem of children's game in the context of
the formation and evolution of preschool pedagogy. Historical, socio-cultural and structurallogical approaches were used to reproduce
and substantiate the development of the theory
and practice of children's game. The structurallogical approach allows us to consider the
accumulated knowledge system in the field
of children's games as a system of interconnected essential and sufficient structural elements, which in total form the corresponding
theory – the pedagogical theory of children's
games. Such elements are ideas, concepts,
patterns, principles and rules. Thus, the contribution of educators the end of the XIXth –
the beginning ХХth century is considered in
the context of the development of specified
categories, as well as filling them with relevant
content. In the context of the problem, there
have been singled out those works of educators, where the phenomenon of the children's
game and its structural elements became the
subject of special research and discussion (N.
Lubenets, T. Lubenets, S. Rusova, I. Sikorsky).
The analysis of the pedagogical heritage has
made it possible to determine original views.
The approaches to the study of the game phenomenon, organization of children's games
with the aim of harmonious development of the
child's personality are defined. The attention is
drawn to the necessity of using the game in the
child upbringing. Foundations for the research
and analysis of the theoretical and practical
aspects of children's game are laid in the works
of the native educators of the historical period
under consideration. The essence and peculiarity of such a concept as “children’s game”
is grounded on the level of a whole number of
generic and interrelated concepts – purpose,
content and plot, classification, methods of
game guidance. The marked historical stage
can be qualified as the further development of
the formation of the ideological and conceptual
component of the theory of children's game.
Key words: pedagogical views, pedagogical
ideas, children's game, theory of children's
game, structural elements of game theory.

дошкільної освіти. Сьогодення, на жаль, не демонструє того місця, яке має посідати справжня вільна
і творча гра в дитячому житті; її великий розвиваль-
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ний потенціал залишається лише частково затребуваним у розв’язанні завдань педагогічного супроводу дошкільного дитинства. Справжня дитяча гра
в усіх її виявах і формах має пронизувати цілісний
освітній процес дошкільного закладу. Її феноменальна природа ставала предметом дискусій багатьох учених і практиків на різних етапах еволюції
психолого-педагогічної науки і практики. Зокрема, у
контексті побудови цілісної теорії дитячої гри, яка
б охоплювала найбільш вагомі результати еволюції педагогічної думки, варто звернутися до творчої
спадщини педагогів (учених і практиків) найбільш
масштабного та плідного часу для розвитку вітчизняної науки, її гуманістичного дискурсу, у межах
якого обговорювалися роль, місце, розвивальний потенціал дитячої гри в період становлення й
розвитку суспільного дошкільного виховання, що
почало розвиватися в кінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні та Росії під впливом стрімкого розвитку промисловості й масового залучення жінок до
суспільного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теорія і практика дитячої гри в сучасній дошкільній педагогіці досить обґрунтовано та повно презентовані в дослідженнях Л. Артемової, Л. Виготського, Д. Ельконіна, Р. Жуковської, О. Запорожця,
Д. Менджерицької, О. Усової, К. Щербакової та
інших учених. Результати цих досліджень становлять методологічне підґрунтя наукового пошуку,
бо, як відомо, без теорії питання немає підстав
говорити про його історію.
Певні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено в дисертаційних дослідженнях К. Дьяконової (погляди російських дореволюційних педагогів і радянських педагогів на проблему дитячої
гри), С. Попиченко (історія розвитку суспільного
дошкільного виховання в Україні). У дослідженнях
Т. Куліш, В. Сергєєвої, Т. Слободянюк, І. Улюкаєвої, Т. Філімонової історичний аспект розвитку проблеми дитячої гри розглядається стосовно аналізу
поглядів на дошкільне виховання С. Русової та
Н. Лубенець, питань організації освітнього процесу й місця гри в ньому в різних типах дошкільних
закладів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Генезис сутності дитячої
гри, її змісту, ролі та функцій у вихованні дошкільників і презентація результатів на рівні педагогічної
теорії гри не ставав предметом цілісного спеціального історичного дослідження (особливо на рівні
наукознавчого підходу, тобто як системи структурованих, упорядкованих і взаємопов’язаних наукових елементів) і загалом розглядався як суміжний напрям або в контексті аналізу внеску тієї чи
іншої персоналії.
Мета статті полягає в узагальненні з позиції
історичного і структурно-логічного підходів поглядів відомих українських педагогів кінця ХІХ –
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початку ХХ століття на теорію дитячої гри в контексті генезису дошкільної педагогіки як науки.
Виклад основного матеріалу. Для відтворення й обґрунтування процесу розвитку теорії
дитячої гри в дослідженні використовуються історичний і соціокультурний підходи, що дає змогу
висвітлити процес розвитку проблеми дитячої гри
на вітчизняному ґрунті крізь призму змін у ставленні суспільної думки до дитячої гри та еволюції
ідей щодо неї в контексті розвитку теорії і практики
виховання дітей дошкільного віку. Щоб запобігти
описовості у викладенні отриманих даних, спиралися на доробки наукознавчого підходу, який дає
можливість вийти на більш високий рівень аналізу й
упорядкування наукових знань, їх узагальнення та
систематизації (П. Копнін, В. Журавльов, Б. Коротяєв та ін.) – структурно-логічний (в історичному
дискурсі на певних послідовних його етапах). Він
дає змогу розглядати накопичену систему знань
у галузі дитячої гри як систему взаємопов’язаних
і взаємозумовлених необхідних і достатніх структурних елементів, які у своїй сукупності становлять відповідну теорію, тобто теорію дитячої гри.
Такими елементами є ідеї, поняття, закономірності, принципи та правила. Тож увесь комплекс
набутих знань можна уявити в цілісному вигляді як
змістову й формалізовану систему, причому формалізовану теорію можна презентувати в згорнутому вигляді (базисні елементи), а розгорнути її
можна додавши емпіричну основу, пояснення,
приклади, ілюстрації, доведення тощо (змістовий
блок) [1]. Додамо, що вона широко і ґрунтовно презентована у відповідній сучасній науково-методичній літературі. У науковій, методичній і навчальній
літературі теорія дитячої гри представлена в основному як змістова система знань, що сформувалася на основі тривалого історичного розвитку. Як
і всі галузі педагогічної науки, цей напрям розвивався, вбираючи в себе весь позитивний досвід
минулих часів. Як відбувався цей процес, яким
був механізм зародження нових елементів наукового знання, як саме вони досліджувалися педагогами в різні часи, які закономірності виявлялися в
дитячій грі, яке місце вона посідало в дошкільному
дитинстві? Відповіді на ці питання допомагають
розв’язувати проблемні питання історії й теорії
дитячої гри в їх діалектичній єдності на рівні створення педагогічної теорії гри як сучасної самостійної галузі наукового знання.
Кінець ХІХ – поч. ХХ століття характеризується
пошуком подальших шляхів розвитку теорії і практики дошкільного виховання. У цей час створюються нові педагогічні товариства та гуртки (СанктПетербурзьке товариство сприяння дошкільному
вихованню, товариство «Дитяча праця та відпочинок» у Москві, Київське товариство народних
дитячих садків тощо), відкриваються дошкільні
заклади, організаторами яких є видатні педагоги:



Н. Лубенець, С. Русова, Є. Тихєєва, Л. Шлегер,
М. Свентицька, К. Вентцель та ін., з’являється спеціальна наукова періодика, відкриваються курси
з підготовки дитячих садівниць, Фребелівський
жіночий педагогічний інститут (Київ).
Освітяни висунули багато плідних ідей щодо
самого феномена гри, її сутності, форм, методів
і засобів застосування в сімейному й суспільному
вихованні маленьких дітей. Спробуємо застосувати структурно-логічний підхід до аналізу їхніх
поглядів на дитячу гру.
Одним із вітчизняних піонерів вивчення дитини
раннього й дошкільного віку був І. Сікорський,
відомий педагог і психолог, лікар за фахом. Він
залишив оригінальну психолого-педагогічну спадщину, яка досить актуальна й нині. З огляду на
тему дослідження, зупинимося на аналізу внеску
І. Сікорського в проблему розумового розвитку
дитини засобами гри.
І. Сікорський у працях розглядав, зокрема,
проблему розумового розвитку у двох напрямах:
зовнішньому (спостереження за навколишнім
середовищем, яке здійснюється за допомогою
органів чуттів) і внутрішньому (зміст ігор і забав).
Щоденно спостерігаючи за дитячими іграми
(він батько п’ятьох дітей, спостерігав також за
іграми дітей виховного будинку, дитячого притулку
в Києві), вчений установив, що рівень інтелектуального розвитку дитини або рівень «інтелігенції»
з очевидністю виявляється в її іграх. «Інтелігентні»
діти, які мало плачуть, не дратівливі, мають гарний
апетит і сон, проявляють більше винахідливості в
іграх, їхні заняття відрізняються постійною новизною та прогресом. Також І. Сікорський зазначав,
що ігри, котрі не мають на меті учіння, а слугують
лише для проведення часу, є наслідком недостатнього харчування та відпочинку, незадовільного
фізичного стану дитини. Отож запроваджений із
перших днів життя правильний догляд за дитиною забезпечує не тільки її фізичний розвиток, а й
духовне зростання [5].
І. Сікорському належить ґрунтовний аналіз гри
як педагогічного феномена, її впливу на розумовий розвиток дитини: «Ігри задовольняють якусь
невблаганну розумову потребу, яка спонукає
дитину до невпинної діяльності» [2, с. 75].
Досліджуючи праці своїх сучасників (П. Каптерєв, А. Симонович, П. Лесгафт), І. Сікорський
зазначав, що дитячі ігри тлумачаться вченими
як потреба в русі, як знаряддя розвитку зовнішніх органів чуттів. Погоджуючись із твердженням
А. Симонович, згідно з якими дитячі ігри є наслідуванням дій дорослих, І. Сікорський доповнив
їх тезою, що ці твердження правдиві тільки щодо
дітей більш старшого віку. Аналізуючи роль руху,
вчений дійшов таких висновків:
– рух відіграє другорядну роль у процесі гри,
слугує лише знаряддям для виконання задумів;
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– початок ігрової діяльності характеризується
відсутністю емоційного стану;
– безперервна зміна дитячих ігор є неумотивованою тільки на перший погляд;
– відсутність межі між забавкою і вправами або
між спостереженням дійсності і творчою діяльністю.
І. Сікорський дав свою оригінальну класифікацію дитячих ігор, в основу якої поклав ідею поступового розвитку розумових здібностей дошкільнят [2].
Перша група ігор, за І. Сікорським, сприяє розвитку абстрактного мислення. У дітей виявляється
інстинктивний інтерес до індуктивного логічного
аналізу предметів, до вивчення їх окремих особливостей або ознак. Ця схильність до абстрактного мислення розвивається в дітей дуже рано,
вже на першому році життя, ще задовго до розвитку мови, зазначав І. Сікорський. Коло об’єктів
гри все більше розширюється з розвитком дитини.
А разом із цим мислення, яке постійно розвивається, сприяє руху очей, голови, рук, переміщенню,
що допоможе знаходженню нових предметів. Це і
є доказом того, що рух є наслідком інтелектуальних вимог, а не гімнастичного інтересу.
Друга група ігор слугує розвитку і зміцненню
почуття самосвідомості, яке здійснюється мускульними відчуттями, больовими й іншими враженнями та зоровими уявленнями про форму й
величину власного тіла. На думку вченого, такому
відокремленню себе від зовнішнього світу, тобто
розвитку самосвідомості, сприяє безліч тих рухів
і дій, які дитина виконує навмисно, коли її увага
зосереджується не на самих предметах або явищах, а на причинах, що призводять до їх руху.
Педагог мав на увазі пересування предметів,
переливання рідини, пересипання, шум, стукіт,
гойдання, кидання тощо.
До третьої категорії ігор І. Сікорський зараховував вправи, які сприяють відтворенню або репродукції вражень. Більшість ігор дитини розрахована
на розвиток процесів відтворення, щоб підтримувати «іскру думки», наприклад, кидання каміння
у воду, пускання мильних бульбашок. Сутність
насолоди від гри полягає в тому, що реальна дія
збігається з її передбачуваним образом (лопання
мильної бульбашки).
Учений тлумачив інтелектуальні ігри як такі, що
дають «психологічний натяк», що викликає певні
відтворення (асоціації) цілої серії передбачуваних
думок та образів, які бажано викликати в думці
дитини [2, с. 76]. Учений пропонував такі конкретні
вправи для дітей: упізнати предмет навпомацки,
вгадати по голосу дорослого, відрізнити за запахом яблуко або апельсин, визначити предмет на
смак. Для досягнення всебічного розумового розвитку І. Сікорський уважав надзвичайно важливим
запровадження ігор, які б задіяли всі органи чуттів.
Науковець також стверджував, що інтелектуальні
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ігри є чудовою підготовкою дитини до майбутнього
навчання читання й письма.
І. Сікорський головним чином розглядав ігри
дітей раннього віку й нерідко називав грою дії дітей,
які в сучасній дитячій педагогіці та психології зараховують до маніпулятивної і предметної діяльності.
Під цим кутом зору він і розробив класифікацію
дитячих ігор, яка наведена вище.
Аналіз праць І. Сікорського свідчить і про те, що
особливу увагу вчений надавав проблемам дитячої
іграшки й вимог до неї. Химерні іграшки, багаті відтінками й деталями, шкодять дитячому розвитку,
оскільки призводять до неуважності. Педагог більше
мав на увазі не стільки сюжетну іграшку, скільки
різноманітні геометричні фігури – «шаблони». Їх
призначення – ознайомлення дитини з формою,
розміром, кольором, розвиток моторики тощо.
У наведених прикладах шаблонів можна впізнати
елементи фребелівського матеріалу [2]. Іграшки не
варто нав’язувати дитині, вони повинні відповідати
її розвитку, потребам, інтересам. Учений пропагував
ідею створення іграшок самими батьками. З часом
із таких іграшок створювалася «маленька колекція
об’єктів розумового розвитку маляти» – сховище, що
нагадує дитині її попередні заняття, вчорашні етапи
і труднощі, розумові і творчі зусилля. Отже, І. Сікорський одним із перших вітчизняних педагогів експериментально встановив значення ігор та іграшок
для розумового розвитку дитини раннього віку.
Велику роль у справі громадського дошкільного
виховання в Україні на початку ХХ століття відіграла
голова Київського товариства народних дитячих
садків, головний редактор журналу «Дошкольное
воспитание» (видавався російською мовою протягом 1911–1917 рр.) Н. Лубенець. Вона проводила
широку просвітницьку роботу зі створення народних дитячих садків, вивчала зарубіжний досвід,
викладала у Фребелівському жіночому педагогічному інституті. Наполягаючи на значенні й необхідності дитячих садків загалом, вона особливо опікувалася створенням народних дитячих садків. Саме
діти з бідних сімей потребували більше допомоги.
Мету дошкільного виховання Н. Лубенець убачала в усебічному гармонійному розвитку дитини.
Відзначала роль рухливих ігор особливо у фізичному розвитку дитини. У них діти охоче беруть
участь, вони можуть супроводжуватися музикою
та співом. Головними засобами морального виховання поряд із бесідами вважала спільні ігри, в
яких формуються громадські риси, товаришування,
доброзичливе ставлення, повага до інших.
Широко вивчаючи досвід відомих авторських
зарубіжних систем, Н. Лубенець писала: «Визнаючи за дітьми право на свободу в іграх і вважаючи,
що Фребель відводить багато місця іграм під керівництвом вихователя й за його участю, ми все-таки
маємо погодитися з тим, яке важливе і, безумовно,
необхідне спостереження за вільними іграми дітей
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і вміле втручання старших… У наш час у навколишньому житті ще дуже багато грубості, насильства,
бруду й жорстокості, які усмоктуються дітьми, дуже
часто відтворюються в іграх, і, отже, вони сприймають їх ще глибше й міцніше» [5, с. 285].
Н. Лубенець розробила спеціальну програму
занять у дитячому садку, що складена за віковими
групами й мала узагальнений зміст. У молодшій
групі, наприклад, виділявся час для ігор із піском – вільних і на задану тему: круглий, чотирикутний двір, залізниця, гора, тунель тощо; у середній
групі – ігри з піском як ілюстрація до бесід і вільні,
а також колективні; будування з кутів, цеглинок (за
Ф. Фребелем) – вільне та за вказівкою; виготовлення нескладних іграшок із картону й паперу. Для
всіх груп передбачено рухливі ігри: гімнастичні та зі
звуконаслідуванням, зі співом і малорухливі; проведення бесід, розповідей про об’єкти та явища природи, про явища суспільного життя для збагачення
уявлень і знань дітей [5].
Автором праць із питань дошкільного виховання
був відомий український педагог і громадський діяч
Т. Лубенець. Проблеми дошкільного виховання він
розглядав у таких працях, як «Педагогічні бесіди»
(1903), «Дитячі осередки» (1911), «Про іграшки»
(1909) тощо.
Т. Лубенець підкреслював, що характерною
рисою, природною особливістю дітей дошкільного
віку є їхня активність, яка повинна бути врахована
під час організації педагогічного процесу. У дитячому садку вихованцям повинна бути забезпечена
творча, активна, цікава діяльність.
Зважаючи на це, Т. Лубенець не міг обійти проблему дитячої гри, розглядаючи її як ефективний
засіб виховання, навчання та розвитку дошкільників: «Граючись, діти виховуються та вправляються
в здатності фантазії й винахідництва… У грі підкреслюються, розвиваються та вдосконалюються
всі індивідуальні здібності, що закладені в дитині»
[4, с. 207]. Т. Лубенець указував на тісний зв’язок
ігрової діяльності з досвідом, рівнем знань і розвитком психічних процесів дітей: «У міру того, як діти
стають старшими, діяльність їх посилюється, творчі
проблеми вимагають здійснення, і діти починають
видумувати й винаходити безкінечно різноманітні
ігри, застосовуючи в них усі свої відомості та спостереження» [4, с. 207].
У статті «Про іграшку» Т. Лубенець дав цінні
рекомендації стосовно керівництва дорослими ігровою діяльністю. Підкреслюючи те, що в грі малеча
реалізує свою природну потребу в діяльності, педагог радив дорослим не обмежувати свободу дітей у
грі. Допускаючи можливість безпосередньої участі
дорослого в іграх дітей, Т. Лубенець разом із тим
зауважував, що не варто забувати, що для цього
необхідні особливі уміння та навички, не вмієш гратися з дитиною – краще не чіпати її, дати їй самій
справитися з грою.



Важливу роль у психічному розвитку дитини
Т. Лубенець відводив іграшці. Він визначив вимоги
до неї, провідні з яких – відповідність віку та здатність викликати роботу уяви. Дитині подобається
не сама іграшка, а те, що можна пов’язати із цією
іграшкою, писав він. Кращими іграшками, на його
думку, є іграшки, виготовлені руками самих дітей,
адже вони дають можливість виявити власну ініціативу та фантазію. Тому він радив вихователям
учити дітей виготовляти іграшки з природного матеріалу [4, с. 208].
На початку ХХ століття дійсно визначна роль у
розробленні засад національного дитячого садка та
дошкільної педагогіки належить С. Русовій. У педагогічній діяльності й підготовці педагогічних кадрів,
у педагогічних працях С. Русова постійно прагнула
до створення національних засад педагогіки, палко
обстоювала ідеї навчання рідною мовою, самобутності українського дитячого садка.
Концепція національного дитячого садка викладалася в таких її працях, як «Дошкільне виховання»
(1918) та «У дитячому садку» (1919), «Теорія і практика дошкільного виховання» (1924).
Передусім С. Русова визначила наскрізні принципи дошкільного виховання. На її переконання,
виховання має бути, по-перше, індивідуальним,
пристосованим до природи дитини; по-друге, національним; по-третє, відповідати соціально-культурним вимогам часу.
Зазначимо, що стосовно організації дитячого
життя С. Русова була прихильницею вільного виховання. Її погляди дуже співзвучні тому, що ми спостерігаємо в системі М. Монтессорі, яку, до речі,
вона дуже цінувала. У книзі «У дитячому садку»
вона писала: «Усе виховання в дитячому садку має
один певний ґрунт – воля, з’єднана з шануванням
кожної особи й кожної праці. Поки граються діти,
хай скачуть, бігають, кричать до схочу, постільки –
оскільки це не шкодить нікому – та за цим не можна
дозволяти жодної бійки, жодного нехтування чужої
волі… Не треба силувати дітей ані до гри, ані до
роботи, але треба вести те й друге так цікаво, щоб
діти захоплювалися ними, раділи однаково щиро й
працюючи, й гуляючи» [3, с. 198].
Важливе місце в дитячому садку повинні посідати, на думку С. Русової, дитяча гра, праця,
ліплення, малювання, співи, гімнастика тощо,
тобто продуктивні види діяльності. Обґрунтовуючи роль дитячої гри як основного виду діяльності
дітей, С. Русова зазначала: «Гра для дитини – найкраща насолода, в іграх виявляються всі її здібності, її нахили, переживання. Гра – це настільки
природний стан дитини, що багато педагогів намагалися все навчання малих дітей перетворити в
гру, бо вона найбільш інтенсивно захоплює дітей»
[3, с. 76]. Закликала педагогів спостерігати за дитиною, коли вона грається, бо тоді вони знайдуть
ключ до розуміння її душі.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
Аналіз праці «Дошкільне виховання» дає змогу
стверджувати, що С. Русова добре розумілася в теоріях гри, які розроблялися на той час у зарубіжній і
вітчизняній педагогічній думці. Вона зазначала, що
педагоги й психологи чимало обмірковували природу та процес дитячої гри, бажаючи підвести його
під ту або іншу наукову теорію. С. Русова не надавала переваги жодній із теорії походження, проте
сама більше була прихильницею еволюційної та біологічної теорії. Гра, як уважала С. Русова, природна
потреба дитини, головний фактор її формування,
настільки складне, динамічне, багатоаспектне
явище, що потребує подальших наукових зусиль.
Вона зазначала, що «педагоги й психологи ставляться до дитячої гри і як до фактора виховання, і як
до методу розумової освіти» [3, с. 77]. І далі розмірковувала: щоб ігри-забавки мали найкращий вплив,
бажано, щоб вони проводилися по змозі вільно, із
самостійної ініціативи дітей. Обов’язкові ігри, це на її
переконання, вже не гра. Коли дитячий колектив ще
не з’єднався, задля його організації треба навчити
дітей деяких ігор, щоб наше керування, втручання
було якомога менш настирливим. Другою умовою,
за якою діти найкраще грають, це – цілковите добре
здоров’я. І тут С. Русова посилається на дані фізіології та медицини, зауважує, що краще ігри проводити на свіжому повітрі, на дворі або в садочку.
У розділі «Дитяча гра-забавка» вона пропонує
кілька слушних рекомендацій щодо організації та
керування грою. Наприклад, коли дорослі пропонують дітям якусь нову гру, треба своїм настроєм
захопити їх, добре пояснити їм усі її закони, гуртом
обміркувати порядок гри, дати дітям висловити свої
думки й бажання, потім один чи два рази в купі з
ними взяти участь у грі, а потім залишити їх самих.
«Садівниця тримає себе не як контролер, а як
товариш, котрому цікава гра так само, як і дітям»
[3, с. 80]. Головне, про що не треба забувати вихователям, – це те, що гра не повинна втратити свого
найдорожчого напряму – вільного психологічного
творчого виявлення самої дитини. Додамо, що ця
думка не втратила своєї актуальності й у наш час.
Найбільш цікавими, на її думку, для дітей є рухливі ігри та забавки, які найкраще відповідають
дитячій рухливості: кіт і миші, м’яч у різних комбінаціях, паличка-стукалочка тощо. До фребелівських
ігор С. Русова поставилася критично, вважаючи,
що їм бракує різноманітності в рухах, а ось до пропозицій М. Монтессорі – досить позитивно.
У більш пізніх працях С. Русова подає орієнтовну класифікацію ігор найменших дітей. Вони
поділяються на рухливі – сенсорні, переймальні
й навчальні [3, с. 269]. Причому переймальні ігри
є зовнішніми та внутрішніми. Останні являють
собою так звані ігри-драматизації. Для вихователів
С. Русова подала кілька прикладів рухливих ігор
зі співами та музикою, переважно на народному
матеріалі [39, с. 269–282].
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У роботі «У дитячому садку» вона запропонувала примірну програму тих знань, що необхідно
дати дітям. Зміст програми повинен відповідати
порі року й загалом будуватися на сезонному принципі. «Кожен час – весна, зима, осінь – викликає
свої розмови, свої праці, свої ігри». Наприклад,
наводячи цікавий матеріал для осені, автор поряд
зі словесним матеріалом уводить співи й ігри
«Ходить гарбуз по городу», «Баштан», для зими –
гра-драматизація «Рукавичка», «Вовк та овечки»,
гра в бобра й мисливця, гра в зайчика тощо. Що до
весняних ігор, то тут маємо «Кривий танок», «Ой
учора орав», «Горобчику», «Перепілочка» (до український народних пісень додаються відповідні рухи)
тощо [39, с. 191–193]. Педагог пропонувала вихователям використовувати саме народні ігри, бо вони
найкраще підходять до народних дитячих садків,
можуть захопити розум і душу дитини, відповідають
її ментальності.
Підсумовуючи, наведемо слова С. Русової, які не
втратили актуальності й для сьогодення: «Правда й
гуманізм повинні бути тим ґрунтом, на якому виростає виховання, дисципліна й взаємні відносини між
самими дітьми, а далі між ними та садівницею.
У садку мусить панувати жвавий настрій, наскрізь
пройнятий веселістю, працьовитістю й ласкою. При
такому настрої ігри, праця й наука захоплюватимуть однаково дітей» [3, с. 201].
Узагальнюючи накопичені знання у сфері теорії
дитячої гри в досліджуваний період, виокремимо
такі її елементи.
Ідеї: ідея вільної організації педагогічного процесу
й надання провідної ролі дитячій грі (С. Русова), ідея
гармонійного розвитку дитини в процесі гри («гра
знаходиться в прямому та безпосередньому зв’язку
з усім життям і діяльністю дітей, охоплює й фізичні, і
душевні сили дитини, направляючи їх у різних напрямах») (Н. Лубенець, С. Русова). Вони пов’язують усі
елементі теорії в єдине нерозривне ціле.
Поняття (за їх допомогою описується феномен
дитячої гри як педагогічного явища):
1. Визначення гри: гра – природна потреба
дитини, «гра для дитини – найкраща насолода, в
іграх виявляються всі її здібності, нахили й переживання» (С. Русова).
2. Мета гри: гра як засіб фізичного, морального,
розумового виховання (С. Русова, Н. Лубенць).
3. Зміст і сюжет гри (стосовно тільки окремих
ігор): у наслідувальній грі малюк копіює життя
дорослих, різноманітні явища живої та неживої природи; у драматичних іграх дитя ставить себе у становище інших (С. Русова).
4. Умови гри: збагачення знаннями й уявленнями, надання дитини самостійності (С. Русова,
І. Сікорський, Т. Лубенець); ігрові атрибути й
дидактичний матеріал: перевага іграшок-саморобок (І. Сікорський, Н. Лубенець), народні іграшки
(С. Русова).
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5. Класифікація ігор: рухливі – сенсорні, переймальні й навчальні (С. Русова); ігри для розумового розвитку дітей раннього віку (І. Сікорський).
6. Керівництво грою: оберігати дитячу ініціативу та самостійність (Н. Лубенець, Т. Лубенець,
С. Русова).
7. Особистість і колектив (висвітлюються з
погляду суспільної спрямованості ігор): у грі діти
вчаться жити й діяти в суспільстві, значення суспільних ігор для розвитку товариськості, громадських якостей (С. Русова).
Закономірності (вони виявляють зв’язки та відношення між усіма структурними елементами ігрової діяльності, розкривають її глибинну сутність):
соціальний характер ігрової діяльності; розвивальний характер дитячої гри; творчий характер
гри дитини; взаємозумовленість мети, форми та
змісту ігрової діяльності (Н. Лубенець, Т. Лубенець, С. Русова).
Висновки. У процесі розвитку дошкільної педагогіки як науки на підставі теоретичних розвідок,
аналізу досвіду функціонування дитячих дошкільних закладів робляться численні спроби розбудувати власну педагогічну теорію дитячої гри, яка б
мала вигляд науково обґрунтованої системи знань.
Спеціалісти з дошкільного виховання висунули
багато плідних ідей щодо феномена гри, її форм,
видів, методів і засобів застосування в практиці
виховання маленьких дітей. Основою гри вважалося вільне копіювання дитиною реального життя,
навколишнього середовища, долання перешкод,
які в реальному житті дитині не під силу. Підкреслювалося, що ігри дітей мають мінливий характер
і є своєрідним відображенням реального життя.
Наприкінці ХІХ – поч. ХХ століття переважала
думка, що ігрова діяльність, що ґрунтується на
національних традиціях (С. Русова, Н. Лубенець),
на ідеях вільного виховання, які зберігали самоцінність дитинства й самої гри та не обмежували
ніякими рамками розвиток усіх здібностей і задатків
дитини, є більш прийнятною для використання в
сімейній і суспільній дошкільній практиці. Подальшого й поглибленого пошуку потребує розвиток
теорії і практики дитячої гри на наступних історичних етапах.
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Стаття присвячена одній із актуальних проблем формування здоров’язбережувальної
компетенції в дітей дошкільного віку шляхом організації взаємодії закладу дошкільної
освіти та сім’ї. Зокрема, розкривається сутність таких понять, як здоров’язберігаючі
технології та здоровий спосіб життя.
Основна увага зосереджується на особливостях здійснення процесу формування
здоров’язбережувальної компетенції в дітей
дошкільного віку в умовах родини. Висвітлюються завдання формування здорового способу життя в дітей дошкільного віку в умовах
сім’ї (виховання в дітей бажання займатися
фізкультурою, спортом, загартовуватися,
дбати про своє здоров’я, дбайливо ставитися до свого тіла й організму; формування
основних рухових навичок, пов’язаних із ходьбою, бігом, лазінням, стрибками; розвиток
рухових якостей, швидкості, спритності,
гнучкості, сили тощо; бажання зберігати
красиву рівну поставу; забезпечення профілактики порушення зору, слуху в дітей;
вчасне запобігання виникненню неадекватної поведінки дитини, неврозу). Визначено
принципи, які покладені в основу спільної
діяльності родини й дошкільного закладу
(батьки та педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей; єдине розуміння педагогами та батьками цілей і завдань виховання й навчання дітей; допомога, повага й
довіра до дитини як з боку педагогів, так і
з боку батьків; знання педагогами та батьками виховних можливостей колективу й
родини, максимальне використання виховного потенціалу в спільній роботі з дітьми;
постійний аналіз процесу взаємодії родини
та закладу дошкільної освіти, його проміжних і кінцевих результатів). Також представлено систему роботи закладу дошкільної освіти та родини з метою формування
здоров’язбережувальної компетенції в дітей
дошкільного віку (організація роботи клубу
«Здоров’я дитини – з власної родини»,
випуск агітаційних і попереджувальних плакатів, оформлення тематичних стендів,
робота консультативного пункту «Привчайте дитину бути здоровою», організація
роботи «Довідкового бюро», родинний міст
«Перлини здоров’я», засідання клубу «Сім’я –
берегиня здоров’я дитини»).
Ключові слова: здоров’язберігаючі технології, здоровий спосіб життя, взаємодія

Постановка проблеми в загальному вигляді.
На сучасному етапі розвитку суспільства досить
гостро постає проблема формування здорового
способу життя в підростаючого покоління.
Сучасне суспільство, яке прагне жити в гармонії, має не лише декларувати, а й формувати систему істинних цінностей щодо здоров’язбереження
населення, адже здоров’я є запорукою успішної

закладів дошкільної освіти та сім’ї, система
роботи.
The article is devoted to one of the urgent problems of formation of healthcare saving competence in preschool children by organizing the
interaction of the institution of pre-school education and the family. In particular, the essence of
such concepts as health-saving technologies and
a healthy lifestyle are revealed. The main attention is focused on the peculiarities of the implementation of the process of formation of healthcare-saving competency in preschool children in
the conditions of the family. The task of forming
a healthy way of life in preschool children in the
conditions of the family is highlighted (education
of children's desire to engage in physical education, sport, temper, care for their health, careful
attitude to their body and body, the formation of
basic motor skills related to walking, jogging,
climbing, jumping; development of motor qualities, speed, agility, flexibility, strength, etc., the
desire to maintain a beautiful equal posture, providing prevention of visual impairment, hearing in
children, timely warning of the occurrence of bad
Wool child's behavior, neurosis). The principles
that underlie the joint activity of the family and the
preschool establishments (parents and teachers
are the partners in the education and training of
children, the only understanding by teachers and
parents of the goals and objectives of education
and training of children, assistance, respect and
trust in the child as a teacher, and from the side of
parents, the knowledge of teachers and parents of
educational opportunities of the collective and the
family, the maximum use of educational potential
in working with children; constant analysis of the
process of interaction between the family and the
institution of pre-school education, its intermediate
and outcomes). Also, the system of work of the
institution of preschool education and the family
is presented in order to form a health-preserving
competence in preschool children (organization of
the club “Health of the child from his own family”,
issue of agitation and warning posters, registration of thematic stands, work of the advisory item
“Apply the child to be healthy”, the organization
of the work of the “Reference Bureau”, the family
bridge “Pearls of Health”, the meeting of the “Family – Child Care Beregina” club).
Key words: health-saving technologies, healthy
lifestyle, interaction of pre-school educational
institutions and families, system of work.

життєдіяльності людини, спрямованої на збереження та покращення здоров’я людей.
Ураховуючи актуальність проблеми здоров’я,
найважливішими стратегічними завданнями національних програм «Освіта (Україна XXI століття)»,
«Діти України», «Здоров’я 2020: український
вимір» зазначені завдання щодо всебічного розвитку людини, становлення її духовного, психічного
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та фізичного здоров’я, наголошується на формуванні відповідального ставлення до здоров’я як
найвищої індивідуальної та суспільної цінності [2;
4]. Ці завдання відображено в Конституції України,
Законах України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти.
Оскільки дошкільна освіта – одна з перших
ланок становлення особистості, проблема збереження здоров’я й запровадження здорового способу життя є досить актуальною саме в цей період.
Згідно з національною доктриною розвитку
освіти й Закону України «Про дошкільну освіту»,
педагоги та батьки мають виховувати в дитини
цілісне ставлення до життя і власного здоров’я,
здоров’я інших людей як до найвищої індивідуальної й соціальної цінності.
З огляду на вищесказане, перед вищою освітою України постає завдання щодо підготовки компетентного та висококваліфікованого спеціаліста,
який зможе забезпечити не тільки освітній процес закладу дошкільної освіти, а й взаємозв’язок
із сім’єю з питань здоров’язбереження дітей
дошкільного віку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема
впровадження
та
використання
здоров’язбережувальних технологій широко представлена в сучасних дослідженнях українських
і зарубіжних учених. Серед досліджень сучасних українських учених, що присвячені проблемі
зміцнення здоров’я дітей, варто виділити роботи
Т. Андрющенко, Г. Бєлєнької, О. Богініч, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, О. Івахно, Л. Лохвицької,
М. Машовець, В. Оржеховської. Практична реалізація стратегічних оздоровчих завдань дошкільної
освіти відображена в основних положеннях і дослідженнях О. Аксьонової, Н. Денисенко, Т. Книш,
Л. Лихолід, С. Лупінович, Л. Мельник, А. Михайліченко, А. Музирової, В. Нестеренко, Л. Швецової.
Авторські розробки здоров’язбережувальних технологій представлені в працях О. Байер, Н. Букрєєва, Н. Семенова та інших. Зарубіжні дослідники
(Л. Волошина, О. Кабачек, Е. Казін, А. Кузнєцова,
С. Мамулов, Д. Соколов, С. Стівенсон) також
багато уваги приділяють висвітленню шляхів
здоров’язбереження і здоров’яформування в дітей
дошкільного віку.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас нами виявлені прогалини
в дослідженні проблеми забезпечення взаємодії
закладів дошкільної освіти із сім’єю з питань формування здоров’язбережувальної компетенції в
дітей дошкільного віку.
Ця проблема набуває особливої значущості в
підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, які мають забезпечити інтелектуальний, фізичний, моральний, естетичний, емоційно-вольовий розвиток особистості дитини,
здійснювати пропедевтичну роботу в напрямі
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здоров’язбереження. Саме вихователь закладу
дошкільної освіти закладає майбутній потенціал здоров’я, формує нове покоління громадян,
здатного до життєтворчості і здоров’язбереження
впродовж життя. Лише за умови особистого прикладу педагога та членів родини, потрібних для
здійснення здоров’язбережувальної діяльності,
існує можливість ефективно розвивати в дітей
дошкільного віку бажання й мотивацію дбайливого
ставлення до власного здоров’я.
Мета статті полягає у виявленні ефективних
форм взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї
з питань формування здоров’язбережувальної
компетенції в дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Здоров’язберігаючі технології – це створення сприятливих умов розвитку, виховання, навчання дитини в
закладі дошкільної освіти; оптимальна організація освітнього процесу; повноцінний і раціонально
організований руховий режим [1]. Упровадження
здоров’язберігаючих технологій пов’язано з використанням медичних, соціально-адаптованих,
екологічних здоров’язберігаючих технологій і технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.
Сутність здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій полягає в комплексній
оцінці умов виховання й навчання, які дають змогу
зберігати наявний стан дітей дошкільного віку,
формувати більш високий рівень їхнього здоров’я,
навичок здорового способу життя, здійснювати
моніторинг показників індивідуального розвитку,
прогнозувати можливі зміни здоров’я.
Турбота про розвиток і здоров’я дитини починається в сім’ї з прийняття нею здорового способу
життя. Здоровий спосіб життя – це:
– сприятливий емоційний клімат у родині,
дружні взаємини між батьками й дітьми;
– відповідальне ставлення батьків до здоров’я
дитини та власного;
– сприятливі умови для фізичного та психічного
розвитку дитини;
– правильно організована раціональна їжа;
– дотримання вдома режиму дня для дитини;
– негативне ставлення дорослих до алкоголю
й паління;
– достатня трудова активність, заохочення
дітей до посильної праці;
– утримання в чистоті тіла, одягу, приміщення;
– розумові вимоги до дитини, спільні ігри, проведення дозвілля.
Дуже важливо бути доброзичливою та ввічливою людиною, вчити бути такими своїх дітей. Здоровий спосіб життя в родині передбачає:
– виховання в дітей бажання займатися фізкультурою, спортом, загартовуватися, дбати про
своє здоров’я, дбайливо ставитися до свого тіла
й організму (дуже важливий особистий приклад
батьків);



– формування основних рухових навичок,
пов’язаних із ходьбою, бігом, лазінням, стрибками
(створити вдома спортивний куточок);
– розвиток рухових якостей, швидкості, спритності, гнучкості, сили тощо (граючись із дітьми в
рухливі ігри вдома й на повітрі);
– бажання зберігати красиву рівну поставу;
– забезпечення профілактики порушення зору,
слуху в дітей (розумне використання комп’ютера,
перегляд телепередач);
– вчасне запобігання виникненню неадекватної
поведінки дитини, неврозу [3].
Дуже часто родинне виховання й виховання в
закладах дошкільної освіти існують як дві окремі
ланки: вдома інколи дитина дістає одні настанови,
зразки поведінки, у дитячому садку – інші. Батьки
хочуть бачити своїх дітей здоровими. Однак не
всі розуміють і знають, як це зробити. Переконані,
що тільки єдність вимог здорового способу життя
в родині й у закладі дошкільної освіти сприятиме
формуванню в дитини свідомого ставлення до
свого здоров’я.
Тому необхідно мати активний курс на створення єдиного простору розвитку дитини як у
закладі дошкільної освіти, так і в родині. Педагог
повинен працювати так, щоб батьки могли перебороти авторитаризм і побачити світ із позиції дитини;
досягти розуміння того, що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми; довідатися про сильні й
слабкі сторони розвитку дитини та враховувати їх;
бути емоційною підтримкою дитині.
Відповідно до цього, змінюється й позиція
дошкільного закладу в роботі з родиною. Кожний
заклад дошкільної освіти не тільки виховує дитину,
а й консультує батьків із питань виховання дітей.
Педагог дошкільного закладу – не тільки вихователь
дітей, а й партнер батьків щодо їхнього виховання.
Питання роботи з батьками – це велике й важливе питання. Отут треба піклуватися про рівень
знань самих батьків, про допомогу їм у справі
самоосвіти, озброєння їх відомим педагогічним
мінімумом, залучення їх до роботи дошкільного
закладу. Заклад дошкільної освіти слугує «організуючим центром» і впливає на домашнє виховання, тому необхідно якнайкраще організувати
взаємодію дошкільного закладу й родини щодо
виховання дітей.
На сучасному етапі в основу спільної діяльності родини й дошкільного закладу закладені такі
принципи:
– батьки й педагоги є партнерами у вихованні й
навчанні дітей;
– єдине розуміння педагогами та батьками
цілей і завдань виховання й навчання дітей;
– допомога, повага й довіра до дитини як з боку
педагогів, так і з боку батьків;
– знання педагогами та батьками виховних
можливостей колективу й родини, максимальне
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використання виховного потенціалу в спільній
роботі з дітьми;
– постійний аналіз процесу взаємодії родини й
закладу дошкільної освіти, його проміжних і кінцевих результатів.
Для формування співробітництва між дорослими й дітьми важливо уявляти колектив як єдине
ціле, як більш згуртовану родину, життя якої
цікаве, якщо організовано спільну діяльність педагогів, батьків, дітей. Це сприяє становленню взаєморозуміння між батьками й дітьми, створенню
комфортних умов у родині. Як показує практика,
доцільно поєднувати колективні та індивідуальні
форми взаємодії закладів дошкільної освіти й
батьків: бесіди, задушевні розмови, консультаціїміркування, виконання індивідуальних доручень,
спільні пошуки рішення проблеми тощо. Ці форми
можуть стати ефективними в тому випадку, якщо
вдалося знайти індивідуальний стиль взаємин
із кожним батьком. Важливо привабити до себе
батьків, завоювати їхню довіру, розбудити бажання
поділитися з педагогом своїми думками, сумнівами. Усе це допоможе краще зрозуміти дитину,
знайти оптимальні способи вирішення проблем
виховання конкретної особистості в дошкільній
установі й удома. Психологічною умовою такої
успішної міжособистісної взаємодії є уважність,
проникливість, неквапливість.
Щоб систематизувати цю роботу, об’єднати
ці форми в єдине ціле так, щоб спільна робота
закладу дошкільної освіти і сім’ї дала плідні
результати у формуванні здорового способу життя
дітей дошкільного віку, педагоги закладу повинні розпочинати роботу в самому педагогічному
колективі, тому що роль педагога має дуже велике
значення у формуванні здорового способу життя
дітей. Власний приклад педагогів, фізінструктора
стимулює батьків до активізації у вирішенні проблем валеологічного й фізичного виховання дітей.
Практика свідчить, що одним із головних шляхів
підвищення взаємодії закладу дошкільної освіти і
сім’ї є використання нетрадиційних форм і засобів
роботи з батьками щодо формування здорового
способу життя дошкільників. Серед них – функціонування консультативних пунктів із проблем
валеологічного виховання, конференції батьків з
обміну досвідом щодо організації раціонального
дозвілля дітей, рухового режиму, оптимального
харчування.
Уся діяльність повинна мати систематичний
характер і спрямовуватися на активізацію внутрішніх ресурсів батьків через відвідування родин
дітей, вивчення їхніх інтересів і потреб; організацію соціальної допомоги сім’ям із залученням
фахівців; оформлення куточків для батьків; виготовлення тек-пересувок тощо.
Першими вчителями маленької дитини стають її
батьки, але часто процес навчання розпочинається
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раніше, ніж вони встигають усвідомити цей факт.
Діти засвоюють спосіб життя батьків, у сім’ї закладаються основи багатьох умінь, навичок і звичок,
виробляються оціночні судження та визначається
життєва позиція підростаючого покоління. Це
повною мірою стосується і ставлення до фізичної
культури, до активного використання її засобів у
побуті.
Ураховуючи все вищесказане, ми пропонуємо
систему роботи щодо підвищення рівня культури
батьків щодо здорового способу життя. Сюди ввійшли й бесіди, і консультації, і відвідування сімей, і
запрошення батьків до закладу дошкільної освіти,
й індивідуальні поради, пам’ятки, папки-пересувки, батьківські збори, групові консультації, лекторії, семінари-практикуми, школи молодих батьків, конференції, фотовиставки тощо.
У підвищенні валеологічної культури батьків
перше і провідне місце в закладі дошкільної освіти
посідають форми роботи щодо пропаганди здорового способу життя: організація роботи клубу
«Здоров’я дитини – з власної родини», випуск
агітаційних і попереджувальних плакатів: «Ми за
здоровий спосіб життя», «Загартуємо свій організм», «Скажемо: – Ні! Шкідливим звичкам»,
«Обережно! Дорога!» тощо, оформлення тематичних стендів: «Наш фізичний гарт», «Друзі нашого
здоров’я», робота консультативного пункту «Привчайте дитину бути здоровою», організація роботи
«Довідкового бюро», де батьки мають змогу ознайомитися з літературними творами, народною
творчістю в роботі з дітьми; родинний міст «Перлини здоров’я», засідання клубу «Сім’я – берегиня
здоров’я дитини».
Також система роботи з батьками включає таке:
– батьківські збори на різну тематику, а саме:
«Проблема формування здоров’язбережувальної
компетентності в дошкільній освіті», «Здоров’я
наших дітей», метою яких є підвищення рівня
усвідомлення відповідальності батьків за стан
здоров’я дітей і членів сім’ї. Головною метою таких
заходів є визначення можливих шляхів і надання
порад у формуванні навичок здорового способу
життя;
– тренінг для батьків «Як виховати дитину
фізично здоровою», покликаний підвищити рівень
усвідомлення власної відповідальності за стан
свого здоров’я та здоров’я членів сім’ї залежно від
обраного способу життя, визначити можливі шляхи
й ресурси сім’ї у формуванні фізичного здоров’я
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дітей та інших членів родини. Тренінг складається
з вправ і завдань, які спрямовані на розширення
необхідних знань із цієї тематики;
– матеріали папок-пересувок: «Раціональне
харчування дошкільників», «Рослинки-здоровинки
та рослини отруйні», «Особливості статевого
виховання» тощо;
– консультації: «Рухова активність дитини»,
«Як провести вихідний день із дитиною», «Поради
щодо загартування дітей водою в домашніх умовах»;
– бесіди: «Як уберегти дитину від застуди»,
«Емоції і здоров’я», «Режим дня дошкільника»;
– круглі столи: «Поговоримо про плоскостопість і порушення постави», метою яких є ознайомлення батьків із проблемами в розвитку дітей,
пов’язаних із плоскостопістю; представити методи
запобігання порушенню та виправлення постави;
– семінари-практикуми: «Розучування комплексів дихальної гімнастики для дошкільників», «Оволодіння практичними навичками масажу (у тому
числі точкового)»;
– спортивні свята: «На старт, малята!», «Дні
здоров’я» тощо.
Висновки. Отже, здоров’я – це найважливіша
цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Тому спільне завдання закладу дошкільної освіти й сім’ї – формувати культуру здоров’я
дитини, прищеплювати розуміння здорового способу життя, надавати знання про основи здоров’я.
Але це неможливо зробити, якщо батьки не будуть
співпрацювати з дошкільним закладом. Тому, на
нашу думку, систематична робота вихователя з
батьками є ефективним способом формування
здоров’язберігаючої компетенції батьків і бажання
піклуватися про здоров’я дітей.
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У статті схарактеризовано роль та особливості професійної діяльності соціальних
працівників, причини виділення професійної
групи соціальних працівників у структурі
суспільства. З огляду на специфіку призначення фахівця та його професійні функції в
суспільстві, зміни соціально-економічного
характеру, зроблено висновок про необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників. Зважаючи на важливість процесу професійної підготовки фахівців, цю проблему запропоновано вирішувати
за рахунок упровадження сучасних методів
організації навчальної діяльності студентів
у закладі вищої освіти. На підставі аналізу
наукової літератури проаналізовано зміст
поняття «методи навчання». З огляду
на різні підходи до класифікації дидактичних методів, запропоновано класифікацію
методів за формами організації навчальної
діяльності студентів у закладі вищої освіти:
аудиторна, яка передбачає поєднання традиційних та інноваційних методів проведення лекційних, семінарських і практичних
занять; позааудиторна навчальна діяльність. Схарактеризовано зміст і специфіку
використання сучасних методів підготовки
соціальних працівників (на прикладі забезпечення професійної підготовки майбутніх
фахівців у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди).
Розкрито можливості і шляхи використання
ігрових (інтелектуальні ігри) й арттерапевтичних (ізотерапія) методів навчання
майбутніх фахівців соціальної та соціальнопедагогічної роботи з різними категоріями
населення. З’ясовано, що вони забезпечують активне залучення учасників не лише
до процесу гри, а й до її створення, організації, що впливає на розвиток креативності,
активізує процес генерації ідей, стимулює
розвиток показників емоційно-вольової та
комунікативної сфер фахівця. Окрему увагу
приділено практичним методам підготовки
майбутніх соціальних працівників до реалізації професійних функцій із використанням
потенціалу налагодженої мережі партнерських соціальних інституцій державного й
недержавного сектору.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Виникнення різних соціальних явищ, що містять
загрозу для нормального існування суспільства,
його майбутнього, вимагають корегування з боку
держави. Ті верстви населення певної держави,
що не спроможні через різні причини, ураховуючи
створені для цього умови з боку держави, забезпечувати власні вітальні й соціально-культурні
потреби, повинні мати підтримку з боку держави

Ключові слова: метод навчання, професійна підготовка, соціальний працівник, організація навчальної діяльності студентів,
заклад вищої освіти.
The author provides characteristic of the role
and the features of professional activity of social
workers. The grounds for formation of professional group of social workers in the society are
described. The author concludes that considering the special professional purpose and professional functions of social workers in the society
as well as social and economic changes, the
approaches to effectiveness increase of professional education of future social workers
shall be found. For this purpose and considering the importance of professional education,
it is proposed to introduce modern methods
of organization of education of students in the
higher educational establishments. The author
analyzed the term “educational methods” based
on the academic literature. The new classification of didactic methods based on the forms of
organization of educational activity in higher educational establishments (curricular form of educational activity, which includes traditional and
innovative methods of organization of lectures,
seminars and practical classes; and extracurricular form of educational activity) is elaborated. The
author provides analysis of content and special
features of modern methods of educating social
workers based on professional education of
future social workers in H.S. Skovoroda Kharkiv
National Pedagogical University. The author further describes the ways of use of gaming (intellectual games) and art-therapeutic (isotherapy)
methods for educating future specialist in the
social and social pedagogical spheres. It is determined that such methods allow active participation not only in the gaming process but also in the
process of creation and organization of a game,
which positively influences creativity, generation
of ideas, development of emotional and communication spheres of specialists. The author also
emphasizes on the practical educating methods
that include the use of potential of partner social
state and private institutions.
Key words: teaching methods, training, social
workers, organization of educational activities of
students, institution of higher education.

з їх реалізації. Саме на цих постулатах як усвідомленні з боку суспільства необхідності впровадження додаткових заходів щодо категорій
населення, котрі потребують посиленої уваги й
допомоги з боку держави, виникає та впроваджується як спеціалізований вид професійної діяльності соціальна робота, пов’язана з проблемою
забезпечення соціального захисту й соціальної
підтримки різних категорій населення.
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Сьогодні жодна держава не може обійтися без
фахівців у галузі соціальної роботи. Представники цієї професійної групи допомагають усім
нужденним вирішувати проблеми, що виникають
у їхньому повсякденному житті, насамперед тим,
хто є не захищеним у соціальному плані (об’єкти
соціальної роботи): людям похилого віку; людям
з обмеженими можливостями; дітям, позбавленим нормального сімейного виховання; особам із
різного роду девіантними й делінквентними проявами. Важлива суспільна місія вимагає ретельного ставлення до професійної підготовки такого
фахівця, що покладено на заклади вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою підготовки майбутніх соціальних працівників опікуються сучасні вітчизняні дослідники:
О. Гуренко, А. Капська, О. Карпенко, О. Лісовець,
Л. Міщик, В. Поліщук, А. Рижанова, С. Харченко
та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявність ґрунтовних наукових праць, присвячених проблемі пошуку
шляхів забезпечення й підвищення ефективності
професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників, актуальним є питання розроблення
й упровадження сучасних методів організації
навчальної діяльності студентів під час їхньої професійної підготовки в закладі вищої освіти. Велика
кількість сучасних способів організації діяльності
студентів у навчальному процесі, які стимулюють їхню активну участь у процесі й ефективність
яких є доведеною зарубіжними дослідниками, досі
залишається майже неадаптованою та невпровадженою у вищій школі українських закладів.
Метою статті є визначення й характеристика
сучасних дидактичних методів, які варто використовувати під час професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників.
Виклад основного матеріалу. Соціальний
працівник – особлива професійна група, покликана
забезпечувати входження в соціум різних категорій, серед яких є такі, що через причини різного
характеру (об’єктивного й суб’єктивного) неспроможні вирішити це завдання самостійно, без
належної підтримки та допомоги. Виникнення професійної групи виявилося відповіддю на потребу
суспільства й держави в професійно підготовлених виконавцях реалізації соціальної політики
демократичного суспільства, в якому загальнолюдські цінності (життя, добробут, свобода думок і
дій, забезпечення прав і свобод людини) здобули
визнаного статусу. Виконуючи свій задекларований обов’язок перед кожною особистістю як своїм
повноправним членом, держава опікується належним виконанням усіма відповідними суб’єктами
своїх професійних зобов’язань. У зв’язку з цим
виникнення нового соціального інституту – соціальних працівників – вимагає особливої уваги в

188

Випуск 13. Т. 2. 2019

плані забезпечення спроможності виконувати професійні функції (підтримки, допомоги, захисту тих,
хто її потребує) шляхом організації відповідної
професійної підготовки майбутніх фахівців. Крім
того, «нині відбувається реформування системи
вищої освіти, висуваючи нові вимоги до підготовки
фахівців будь-якого профілю. Це стосується і
стану професійної підготовки та майбутньої діяльності фахівців у сфері соціальної роботи» [1, c. 1].
Основним завданням підвищення ефективності
навчально-виховного процесу підготовки соціальних працівників є розроблення методів і методик
результативного й раціонального цілеспрямованого соціального впливу; застосування методів і
методик як способу оптимізації соціально-педагогічного результату, як механізму професійного
й особистісного розвитку об’єктів і суб’єктів соціально-педагогічної діяльності.
Аналіз педагогічної літератури засвідчив,
що більшість дидактів (А. Алексюк, Н. Волкова,
В. Лозова, В. Паламарчук, М. Скаткін, М. Фіцула
й ін.) характеризують методи навчання як систему
єдиних дій учня та вчителя, студента й викладача.
У визначенні поняття «метод навчання» провідним
є спосіб обраної діяльності, за допомогою якого
досягається кінцева мета. У зв’язку з цим результативність процесу зумовлена більшою мірою саме
цим способом. Зокрема, П. Підкасистий розглядає
метод як теоретичне уявлення про спільну діяльність учителя та учнів, спрямовану на вирішення
дидактичних завдань. Науковець визначає, що
метод навчання характеризується трьома ознаками: метою навчання, способом засвоєння інформації й характером взаємодії суб’єктів навчання
[3, с. 260–261]. Інші представники педагогічної
науки пропонують визначати методи навчання як
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, що є спрямованими на
досягнення цілей освіти [2, с. 215–216].
Складність феномена «метод навчання»
зумовлює проблеми й у класифікації методів. Відповідно до обраних критеріїв, науковці по-різному
групують наявні методи, визнаючи при цьому
недосконалість і незакінчений характер будь-якої
класифікації. Так, визнаною й загальноприйнятою
в дидактиці є класифікація, запропонована свого
часу М. Скаткіним та І. Лернером, які обрали за
критерій характер пізнавальної діяльності учнів
у процесі засвоєння змісту навчального матеріалу: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
методи проблемного викладу, частково-пошукові
або евристичні, дослідницькі методи [4, с. 112].
З огляду на сучасні умови організації навчальної
діяльності студентів (їхню мобільність, велику
кількість джерел інформації, інтенсифікацію процесів пізнання тощо), ця класифікація вимагає
вдосконалення. В. Чайка за дидактичними цілями
виокремлює дві групи методів навчання: методи,



що забезпечують первинне засвоєння навчального матеріалу (інформаційно-розвивальні, евристичні, дослідницькі); методи, що забезпечують
закріплення й удосконалення здобутих знань
(вправи, практичні роботи) [5].
З урахуванням вимог нормативних документів,
які регламентують вищу освіту в Україні, на основі
аналізу особливостей і можливостей підготовки
майбутніх соціальних працівників у Харківському
національному педагогічному університеті імені
Г.С. Сковороди (ХНПУ імені Г.С. Сковороди) зроблено спробу класифікувати методи навчання студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» за
формами організації їхньої навчальної діяльності
з метою забезпечення готовності до виконання
окреслених стандартом професійних функцій.
Так, аудиторна навчальна діяльність, якій
відводиться значне місце в навчальному процесі
та яка є провідним видом діяльності студентів,
передбачає поєднання традиційних та інноваційних методів проведення лекційних, семінарських
і практичних занять: дискусій, прес-конференцій,
«мозкових штурмів», ділових (рольових) ігор,
методів «займи позицію», «дерево рішень», «снігова куля», майстер-класів, методу аналізу й діагностики ситуацій, методу моделювання, тренінгів,
методу розроблення сценаріїв тощо.
Варто відзначити, що в групі методів організації
діяльності студентів особливе місце посідає гра.
Вона є одним із провідних інструментів в арсеналі
методів організації навчальної діяльності в професійній підготовці майбутнього соціального працівника. У процесі засвоєння студентами підходів до
гри як методу соціальної й соціально-педагогічної
роботи варто спрямовувати їх на розуміння того,
що головною умовою успіху є активне залучення
учасників не лише до процесу гри, а й до створення, її організації, що впливає на розвиток їхньої
креативності, активізує процес генерації ідей, стимулює розвиток показників емоційно-вольового та
комунікативного компонентів.
У процесі проведення аудиторних занять використовуються ділові ігри, ігрове проектування,
ігри-драматизації, корекційні ігри, вікторини тощо.
У позааудиторній роботі студенти мають можливість для: 1) проектування й реалізація ігротерапевтичних методів у роботі з дітьми та молоддю
під час проходження соціально-педагогічної практики в закладі загальної та спеціальної освіти,
літньому таборі, виробничої практики в ЦСССДМ,
науково-педагогічної практики в закладі вищої
освіти; 2) проектування й реалізація ігротерапевтичних методів у роботі з клієнтами соціальної
галузі в різних соціальних інституціях у навчальній дисципліні «Практикум у соціальній галузі» на
1–4 курсах, під час написання й експериментального впровадження курсових проектів на 2–4 курсах і під час роботи над магістерським комплек-
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сним індивідуальним науковим дослідженням;
3) використання ігротерапевтичних методів у
роботі студентського самоврядування; 4) проектування й реалізація ігротерапевтичних методів у
роботі з клієнтами соціальної галузі під час здійснення волонтерської діяльності.
Поширеними в процесі професійної підготовки
соціальних працівників є інтелектуальні ігри: тижні
інтелектуальних ігор на рівні факультету, університету; спільні інтелектуальні ігри з різними
закладами освіти з залученням підлітків, людей
похилого віку; спільні проекти з різними закладами і розробленням і реалізацією інформаційнопрофілактичних квестів; стажування в дитячих і
молодіжних організаціях з реалізацією напряму
соціального виховання підлітків з використанням
інтелектуальних ігор тощо.
Окрему нішу в системі підготовці майбутніх
соціальних працівників займають арттерапевтичні
методи: ізотерапія, театротерапія, бібліотерапія
тощо. Використання цих методів дає змогу діяти
за трьома напрямами: 1) вирішувати соціальнопедагогічні проблеми (формування студентського
колективу, творчий розвиток майбутніх соціальних
працівників, подолання шкідливих звичок тощо);
2) розв’язувати навчальні цілі окремих дисциплін
«Арт-терапія в соціальній галузі», «Етнопедагогіка», «Методика організації дозвілля в соціальній роботі» тощо; 3) формувати компетентність
із використання методів арт-терапії в майбутній
професійній діяльності. Зокрема, метод ізотерапії,
що використовується у волонтерській діяльності
(виготовлення художніх виробів для благодійних
ярмарків, майстер-класи студентів із використання ізотерапії в роботі з особливими дітьми, із
сім’ями з дітьми в складних життєвих обставинах,
із людьми похилого віку тощо), дає відчутні позитивні результати.
Позааудиторна навчальна діяльність, яка
займає останнім часом провідні позиції, передбачає організацію самостійної роботи студентів
із вивчення й аналізу нормативних документів,
розроблення інформаційних пам’яток, підготовки
«портфоліо»; забезпечення практичної підготовки
студентів і науково-дослідницької діяльності;
залучення студентів до заходів: свят, виставок,
флешмобів, конкурсів, змагань, відеолекторіїв; до
волонтерської допомоги з надання інформаційних,
просвітницьких, правових послуг цільовим аудиторіям; до участі, створення та реалізації соціальних
проектів тощо.
Особливу роль у позааудиторній навчальній
діяльності студентів відіграють практичні методи
в процесі професійної підготовці майбутніх соціальних працівників. Зокрема, кафедрою соціальної педагогіки забезпечується використання
потенціалу налагодженої мережі партнерських
соціальних інституцій державного й недержавного
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сектору. Вироблення практичних умінь професійної діяльності вже на етапі професійної підготовки
забезпечує впевненість студентів у спроможності
виконувати професійні функцій.
Варто відзначити особливість практичних умінь
соціального працівника в роботі з різними віковими категоріями клієнтів, із вирішення різних
проблем, що потребує розширення можливостей
практичної діяльності. Практикуми з опанування
навичок роботи з дітьми-сиротами (на базі Обласного центру соціально-психологічної реабілітації й Дитячого містечка будинків сімейного типу
«Отрадне»), з людьми похилого віку на базі благодійного фонду «Соціальна служба допомоги»,
з вимушено переселеними особами на базі організації «Карітас-Харків», з неповнолітніми, схильними до правопорушень, на базі містечка денного
перебування «Компас» Харківського благодійного
фонду «Благо», багатьох інших забезпечують підготовку студентів до реалізації набутих теоретичних знань, а також їх розширення за рахунок проходження студентами пропонованих партнерами
майстер-класів і тренінгів з отриманням сертифікатів. Так, усі студенти проходять курси надання
першої медичної допомоги, бажаючі – отримують
сертифікати в роботі з підлітками з профілактики
вживання наркотиків «Нарконон».
Тісна співпраця із соціальними інституціями
державного сектору (Центрами соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді районів міста, територіальними Центрами зайнятості населення, закладами освіти) забезпечує комплексне опанування
технологіями з різними категоріями за місцем проживання – інспектування й супровід сімей, організаціями соціально-педагогічної роботи з дітьми та
молоддю.
Поєднання потенціалу аудиторної й позааудиторної навчальної діяльності студентів із викорис-
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танням активних методів забезпечує готовність
майбутніх фахівців до реалізації покладених на
них професійних функцій у галузі соціальної й
соціально-педагогічної роботи.
Висновки. Отже, потреба в перебудуванні процесу професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної галузі зумовила пошук сучасних методів організації навчальної діяльності студентів.
Вирішення проблеми вбачаємо в наданні переваги активним сучасним методам організації аудиторної й позааудиторної роботи, які забезпечують
тісний зв’язок із майбутньою практичною професійною діяльністю в соціальній галузі. Серед таких
методів найефективнішими виявилися ігрові та
практичні методи організації навчальної діяльності студентів.
Подальшого дослідження потребує обґрунтування й методичне забезпечення використання
нетрадиційних методів у професійній підготовці
фахівців соціальної галузі.
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У статті автор досліджує проблему формування системи громадянських цінностей
учнів старших класів в освітньому процесі
закладу середньої освіти, доводить, що
низький рівень сформованості системи громадянських цінностей гальмує становлення
особистості випускника закладу середньої
освіти. З’ясовано, що проблема якісного
формування системи громадянських цінностей молоді зумовлена недостатнім рівнем
взаємодії освітнього процесу і громадянського виховання; визначено, що досягнення
оптимального співвідношення теоретичної й практичної громадянської підготовки
старшокласників можливо на основі взаємовигідного поєднання процесу формування
системи громадянських цінностей учнів
старших класів і викладання предметів
гуманітарного циклу. Автор зауважує, що
особливість формування громадянських
цінностей старшокласників полягає в орієнтації на світовий досвід теоретичної і
практичної підготовки випускників закладів
середньої освіти, формування ієрархічного
рівня громадянських цінностей відповідно до
рівня сформованості громадянської активності. Лише невелика кількість учителів у
процесі викладання гуманітарних дисциплін
формує готовність і здатність орієнтуватися в зовнішній і внутрішній політиці держави; бажання захищати інтереси держави,
поєднувати та взаємно узгоджувати суспільні, колективні й індивідуальні інтереси;
активну компетентну участь у суспільному
житті, спроможність приймати рішення
та аргументувати їх, вирішувати рольові
конфлікти, контролювати свою діяльність,
оволодівати уміннями й навичками креативності, спілкування, дискусії, активного
слухання, оцінювання ризику, співпраці, самостійно формувати вербальні й невербальні,
соціальні й комунікативні, інтерактивні й
рефлексивні вміння у взаємодії із соціальним
оточенням.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Розвиток українського суспільства ставить
завдання перед освітою – формування нового
соціального типу молодої людини, дослідження
старшокласників як резерву інтелектуальної еліти,
а освітнього закладу як засобу його формування.
Аналізуючи молодіжне середовище, спостерігаємо зростання низки негативних соціальних і
психологічних явищ, зокрема байдужості, егоїзму,
інертності, наявності конфліктів у молодіжному
середовищі тощо. Аналіз наукової літератури дає
змогу розглядати громадянські цінності як сукупність якостей громадянина, який здатний мислити,

Ключові слова: громадянське суспільство,
громадянськість, громадянська освіта,
громадянські цінності, учні старших класів,
навчальний заклад.
The author investigates the problem of forming
high school students’ system of civic values in the
educational process of a high school, proves that
the low level of formation of the system of civic
values hinders the formation of the personality
of high school students. The article clarifies that
the problem of qualitative formation of high school
students’ system of civic values is determined by
the insufficient level of interaction between educational process and citizenship education; it is
determined that achievement of the optimal ratio
of theoretical and practical citizenship preparation
of high school students is possible on the basis of
a mutually beneficial combination of the process
of forming high school students’ system of civic
values and teaching subjects of the humanitarian
cycle. The author notes that the feature of forming
high school students’ system of civic values is orientation to the world experience of theoretical and
practical training of high schools, the formation of
the hierarchical level of citizenship values in accordance with the level of formation of civic activity.
Only a small number of teachers in the process of
teaching humanities form the readiness and the
ability to orient in the external and internal policies
of the state; the desire to protect the interests of
the state, to combine and to reconcile social, collective and individual interests; active and competent participation in public life, ability to make
decisions and argue them, resolve role conflicts,
control their activities, acquire skills and creativity
skills, communication, discussion, active listening,
risk assessment, cooperation, self-forming verbal
and nonverbal, interactive and reflexive skills in
interaction with social environment.
Key words: citizenship education, civic values,
high school students, educational institution,
educational
environment,
pedagogical
experiment.

відчувати й діяти з позиції не тільки особистої
користі, а й для суспільства. Тому принципово
важливим є вивчення того, наскільки учні старших
класів відповідають викликам часу, умовам сучасних цивілізаційних змін і соціокультурної модернізації, наскільки успішно вони інтегрують у соціокультурний простір суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення результатів наукових праць із
питань проведення педагогічного експерименту
в закладах освіти (Ю. Бабанський, С. Гончаренко, В. Загвязинський, В. Качалко, Н. Кузьміна,
М. Поташник, С. Сисоєва, М. Скаткин, В. Ягупов
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та ін.) дало можливість з’ясувати його сутність,
етапи й розкрити зміст. Педагогічний експеримент
розуміємо як комплексний багатокомпонентний
метод дослідження, призначений для об’єктивної
та доказової перевірки вірогідності гіпотези, уточнення окремих висновків наукової теорії, який є
ієрархічно організованим і контрольованим процесом науково-педагогічної діяльності.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз наукової літератури, присвяченої громадянським цінностям особистості, свідчить, що дослідження, орієнтовані
на громадянське виховання молоді, не розкривають повною мірою проблему. Зміст громадянської
освіти в сучасній українській школі найчастіше
охоплює знання про громадянські, демократичні,
загальнолюдські та національні цінності. Однак
громадянська освіта не лише зводиться до знань,
а й включає формування відповідних цінностей і
дій, які їм відповідають.
Метою статті є вивчення особливостей організації процесу експериментальної роботи з проблеми формування системи громадянських цінностей особистості старшокласника.
Виклад основного матеріалу. Нам імпонує
думка Ю. Бабанського, Л. Новікової, Е. Панасенко
щодо виділення в педагогічному експерименті
взаємопов’язаних фаз (етапів), на кожному з яких
вирішуються специфічні завдання [1; 4; 5; 6]. Беручи
за основу дослідження науковців, виділяємо аналітико-діагностичну фазу, на якій аналізуємо стан
проблеми в педагогічній теорії та практиці. Сьогодні
громадянська компетентність є складником різнобічної здатності людини організовувати власну громадянську діяльність, бути повноправним членом
громадянського суспільства. Громадянська компетентність як одна з ключових компетентностей особистості охоплює її здатність до аналізу суспільних
подій, фактів і явищ, здатність і навички пошуку й
усвідомлення інформації, використання медіазасобів і комунікації для участі в суспільних процесах,
здатність до демократичного ухвалення рішень
і дії [2; 3; 7]. Ключова громадянська компетентність відображає здатність людини здійснювати
складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи
проблеми; базується на громадянських цінностях,
ідеалах, переконаннях, моральній позиції особистості. Громадянська компетентність старшокласника відображає його досвід реальної діяльності
щодо участі в шкільному самоврядуванні, суспільному житті освітнього закладу, найближчому соціумі; віддзеркалює готовність у майбутньому брати
участь у суспільно-політичному житті України, виконуючи громадянські ролі (виборця, громадянина,
діяча громадянських організацій тощо), самостійно
приймати рішення, бути відповідальним за їх
наслідки [2].
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До структури громадянської компетентності
старшокласника зараховуємо когнітивний компонент (формується під впливом вимог суспільства
задля належного суспільного відтворення й функціонування), ціннісний (формується на підставі
інтеріоризації громадянських цінностей, норм у
внутрішні структури особистості), мотиваційний та
операційно-діяльнісний, що охоплюють способи
соціальної та громадянської взаємодії, які сприяють виконанню соціальних ролей та утвердженню
громадянських цінностей.
Підтверджено, що коло громадянських цінностей старшокласників є дуже багатогранним і різноплановим. Визначено, що особливість формування громадянських цінностей старшокласників
полягає в орієнтації на світовий досвід теоретичної та практичної підготовки випускників закладів
середньої освіти, формування ієрархічного рівня
громадянських цінностей відповідно до рівня
сформованості громадянської активності.
На констатувальному етапі аналітико-діагностичного етапу на основі анкетування й опитування
за авторськими анкетами та опитувальниками
учнів і вчителів закладів середньої освіти України підтверджено доцільність більш глибокого
вивчення проблеми формування системи громадянських цінностей учнів старших класів і її оптимізації. Результати анкетування старшокласників
підтвердили переважно незначне або часткове
усвідомлення й визнання ними таких цінностей,
як патріотизм; відданість ідеалам демократичної
України; цінність особистості, гідності людини;
гуманність; толерантність, демократичні принципи
життя, рівність, стійкість, світ і ненасильство, соціальна справедливість і рівність, непримиренність
і протидія порушенням суспільної моралі; повага
до прав і свобод людини, демократичних норм,
інститутів громадянського суспільства, законів
держави), особиста ідентичність, національна
ідентичність [3].
Усе це підтвердило недостатньо якісний стан
формування системи громадянських цінностей
учнів старших класів у закладах середньої освіти
України. Результати відповідей учителів показали,
що незначна кількість задоволена наявним громадянським вихованням; більшість уважає за необхідне його вдосконалення; усвідомлення учнями
старших класів відповідальності за долю країни;
формування інтересу до аналізу взаємозв’язків,
механізмів діяльності громадянського суспільства;
спонукання виявляти ініціативу, досягати поставлених цілей, планувати їх реалізацію; формування
соціального інтелекту, здатності до самопрезентації; атракції, емпатії [7].
Водночас невелика кількість учителів у процесі викладання гуманітарних дисциплін формує
готовність і здатність орієнтуватися в зовнішній і
внутрішній політиці держави; бажання захищати



інтереси держави, поєднувати й взаємно узгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси; брати активну компетентну участь у суспільному житті, спроможність приймати рішення й
аргументувати їх, вирішувати рольові конфлікти,
контролювати свою діяльність, уміння та навички
креативності, спілкування, дискусії, активного слухання, оцінювання ризику, співпраці, самостійно
формувати вербальні й невербальні, соціальні й
комунікативні, інтерактивні й рефлексивні вміння
у взаємодії із соціальним оточенням.
Низький рівень цього поєднання гальмує становлення особистості випускника закладу середньої освіти відповідно до компетентнісного підходу
в освіті. Нами з’ясовано, що досліджуваний процес
значно відстає від сучасної світової практики. Тому,
враховуючи зарубіжний досвід, сучасний стан
сформованості системи громадянських цінностей учнів старших класів, спираючись на власний
досвід і результати спілкування з учителями-предметниками, класними керівниками, визначили,
що досягнення ефективності означеного процесу
є можливим завдяки всебічному вивченню проблеми громадянської освіти учнів старших класів;
обґрунтуванню концептуальних основ процесу
формування системи громадянських цінностей
учнів старших класів; оптимізації змісту, методів
навчання; вдосконаленню дидактичних матеріалів; упровадженню інноваційної педагогічної
технології; посиленню практичного складника
процесу формування системи громадянських
цінностей старшокласників під час викладання
гуманітарних дисциплін, залучення учнів старшої
школи до громадянської діяльності; розробленню
й упровадженню громадянського середовища для
посилення та поглиблення взаємозв’язку «освітнє
середовище ↔ старшокласник ↔ громадянська
активність» з урахуванням світового досвіду громадянської освіти й вітчизняних особливостей.
Концептуальна
фаза
експериментальної
роботи передбачала формулювання мети й
завдань експерименту, встановлення емпіричних
залежностей, що відображають специфіку явища
формування системи громадянських цінностей учнів старших класів; визначення показників
ефективності використання основних результатів
проведеного дослідження; встановлення особливостей, уточнення сфери та меж упровадження
результатів формування системи громадянських
цінностей учнів старших класів на практиці.
Ураховуючи особливості організації та проведення дослідження, ми мали на меті педагогічного
експерименту таке: оцінювання впливу розроблення й упровадження в освітній процес закладів
вищої освіти концептуальної моделі формування
системи громадянських цінностей старшокласників; комплексу дидактичних умов; інноваційної
педагогічної технології; освітнього середовища;
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дидактичного комплексу; а також перевірку й підтвердження загальної гіпотези, що процес формування системи громадянських цінностей старшокласників стає ефективним за умови обґрунтованої
концепції, що розкриває його специфіку й визначає складники моделі формування системи громадянських цінностей старшокласників як цілісної
організаційно-педагогічної системи формування
ціннісної сфери школяра, й часткових гіпотез, відповідно до яких громадянська освіта є ефективною, якщо вона концептуально ґрунтується на
базових положеннях щодо освітніх вимог, стратегії сталого розвитку; забезпечена наступність,
системність навчання здійснюються через систематичне оновлення змісту підготовки випускників
ЗСО відповідно до прогресивних освітніх реформ
українського суспільства; посилена практико-орієнтований складник підготовки шляхом «занурення» школярів у громадянське середовище.
Прогностична
фаза
експериментальної
роботи передбачала розроблення загальної логіки
педагогічного експерименту. На фазі планування
визначено зміст і форми конкретних пошукових
завдань. Зміст педагогічного експерименту обумовлений як цілями й завданнями дослідження,
так і станом освітнього процесу в школі (класі), яка
є базою дослідження.
Для проведення педагогічного експерименту
важливою є організаційно-практична фаза, що
передбачає безпосереднє його проведення з
метою перевірки висунутої гіпотези. Освітній процес в експериментальних групах супроводжувався
реалізацією складників технології як системного
дидактичного інструментарію педагогічного процесу. Тому інформаційно-комунікаційний складник технології був спрямований на формування
в старшокласників розуміння сутності громадянських цінностей, усвідомлення значущості громадянської активності, мотивації до громадянської
діяльності; навичок роботи в громадянському
середовищі; прагнення до самовдосконалення та
самореалізації.
Зауважимо, що інформаційно-комунікаційний
складник технології здійснювалася шляхом інтерактивного зв’язку «учень ↔ учитель», «учень ↔
учень»; виконання завдань, практикумів, тестів,
індивідуальних, самостійних завдань; самостійного вирішення проблемних питань, пошуку, аналізу, обробки інформації з проблем громадянського суспільства, екскурсій.
Дослідно-проектувальний складник спрямований на оволодіння старшокласниками знаннями
основ громадянських цінностей; формування й
розвиток умінь і навичок організації громадянської діяльності; роботи в групі; генерування ідей;
визначення стратегій розвитку громадянського
суспільства на основі сучасних технологій, що
реалізовувалася шляхом упровадження в освітнє
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середовище старшокласників громадянських цінностей, що забезпечило взаємозв’язок «освітній
простір ↔ старшокласник ↔ громадський простір».
Особистісно-орієнтований складник спрямований на формування й розвиток у старшокласників громадянськості, мотивації до самовиховання, самооцінки, самореалізації, самоаналізу
досягнень у громадянській діяльності, громадянських цінностей, критичного мислення, рефлексія
запроваджена шляхом забезпечення пріоритетної
ролі особистості старшокласника; розвитку його
системи цінностей як мети освітньої системи;
застосування особистісно-зорієнтованого підходу
«учитель ↔ учень» на основі співробітництва,
взаєморозуміння й гуманності; найбільш ефективних форм і методів засвоєння старшокласниками знань, умінь і навичок з громадянської освіти
відповідно до їхніх індивідуальних можливостей,
потреб і системи цінностей.
Громадянсько-орієнтований складник передбачав формування в учнів старшої школи мотивації до громадянської активності; навичок міжкультурного й міжособистісного спілкування; обмін
досвідом, лідерством; формування комунікативних умінь; упевненості в собі, полікультурності,
творчості, громадянськості; світоглядної культури;
впроваджувався шляхом проведення тематичних бесід і тренінгів, дискусій, ділових, рольових
ігор; виховних годин; гурткової роботи, вікторин,
бесід, мозкового штурму, евристичних бесід,
брейн-рингів; діалогів-дискусій, дебатів, ділових
ігор, воркшопів, майстер-класів, ділових зустрічей,
конкурсів, засідань круглих столів, участі старшокласників у днях Європи, міста, фізичної культури;
спортивних змаганнях; екскурсіях; виставках;
інтерактивних презентаціях; соціомобах, флешмобах; інтерактивних заняттях; презентаціях, конкурсах і вікторинах; відвідуванні музеїв.
Аналітико-діагностичний складник спрямований на з’ясування узгодженості між дослідженням
сформованості системи громадянських цінностей, критеріями та рівнями; досягнення кожним
старшокласником експериментальних груп рівня
сформованості системи громадянських цінностей;
а також перевірку ефективності впровадження
всіх експериментальних заходів, що впроваджено
через використання різних видів контролю: попереднього, поточного, тематичного, підсумкового,
самоконтролю; методів контролю: постійного спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю для визначення сприйняття й розуміння
старшокласниками матеріалу; усного опитування
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для визначення повноти, логічності, обґрунтованості відповідей; письмового контролю (есе, відповіді, реферати, вирішення завдань); відбору,
розроблення комплексу методик щодо визначення
рівнів сформованості системи громадянських цінностей, опитувальників для визначення експертної оцінки.
Висновки. У рамках української культурної
традиції природним видається розгляд феномена
процесу формування громадянських цінностей
старшокласників як системи комплексної діяльності щодо формування громадянських якостей
особистості старшокласників як цілісної соціальної системи, пов’язаної як із суспільством загалом,
так і з освітнім процесом навчального закладу.
У громадянській освіті виділяємо такі змістові
лінії, як знання (права людини та громадянина,
управління державними справами, захист цивільних прав); досвід участі молоді у формуванні й
реалізації державної та регіональної політики,
вирішенні питань місцевого значення, прийнятті
рішень на різних рівнях; відповідальне ставлення
до своїх обов’язків; громадянські цінності, властиві громадянину демократичного суспільства.
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Стаття присвячена одній із актуальних
проблем фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів педагогічних вишів з урахуванням специфіки динамічної галузі ІКТ. Проблема запізнення знань може бути вирішена
шляхом кількісних і якісних змін змісту дисциплін. У цих умовах основним завданням викладача є пошук незмінних елементів дисципліни
«Мови та технології програмування» – інваріантів, які дадуть змогу перейти від кількісних
змін у методиці навчання програмування до
якісних, що допоможе вдосконалити методику навчання мов і технологій навчання.
Розкрито протиріччями між необхідністю
вдосконалення процесу формування змісту
навчальних дисциплін з використанням
принципу інваріантності й недостатньо
сформованими теоретичними підходами до
формування змісту; потребою в сучасних
засобах навчання мов і технологій програмування та невідповідністю наявних засобів
навчання принципу інваріантності. Розглянуто процес формування змісту навчальних
дисциплін засобами моделювання адаптивними системами, що дає змогу синтезувати
системи, які мають можливість змінювати
параметри керування та структуру системи. Для досягнення необхідного рівня
якості професійної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
повинні бути вирішені такі завдання: урахування процесів швидкої еволюції технологій,
продуктів і послуг; забезпечення можливості
швидкої зміни змісту дисциплін професійної
підготовки; розроблення нових технологій
формування змісту підготовки, враховуючи
специфіку динамічної галузі ІКТ. Основна
увага зосереджується на процесі навчання,
де регулювання змінює не тільки керуючу
інформацію, а й зміст самої дисципліни. Доведено доцільність використання інваріантного принципу. На прикладі навчання мов і
технологій програмування розкрито пошук
інваріантів дисциплін, що є першочерговим
завданням для формування змісту, й описано
механізми адаптації варіативної частини
змісту дисципліни.
Ключові слова: фахова підготовка, майбутні інженери-педагоги, інваріантний принцип, зміст дисциплін, ІКТ, мови й технології
програмування.
The article is devoted to the one of the most
burning problems of the professional training of
the future engineers-pedagogues at high educational institutions. Considering the specifics of
the dynamical scientific field of the ICT. Within

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій спровокував процеси, глибоко суперечливі за своїм

such conditions the main task of the pedagogue
is the search of the unchangeable elements of
the discipline “language and Technologies of
the programming” – invariants which allow to
transfer from the quantitative changes within the
methodic of teaching programming to the qualitative changes which will allow to improve the
methodic of teaching languages and technologies of programming. There was revealed the
contradiction which exists between the necessity of improvement of the process of formation
of the educational disciplines’ content and the
insufficiently formed theoretical approaches to
the content’s formation; between the demand
in modern ways of teaching languages and programming languages and inappropriateness of
the existing methods of teaching principle of the
invariance. The problem of the backwardness of
the reliable and relevant educational information
of the disciplines within the field of the computer
technologies could be solved and accomplished
with the help of the qualitative and quantitative
transformations of the disciplines’ content. There
is revealed the process of the formation of the
educational disciplines by means of modeling
with the help of the adaptive systems which gives
the opportunity to synthesize the systems which
have the opportunity to change the parameters
of the control options and the system’s structure.
For the achievement of such necessary level of
the professional training of the future engineerspedagogues of the computer profile, there should
be solved certain tasks: consideration of the
processes of the fast evolution of technologies,
products and services; providing of the opportunity of the fast change of disciplines (of the profile
training); development of new technologies of
formation of the training’s content, considering
the specifics of the dynamical field of the informational computer technologies. The main attention is concentrated on the educational process
within which the regulation changes not only the
controlling information but also it changes the
structure of the system. It is proved the advisability of the implementation of the invariant
principle. On an example of teaching language
and technologies of programming there were
revealed the research of the unchangeable elements – the disciplines’ invariants, which are the
most prior task for the content’s formation; also
there was revealed and described the mechanism of adaptation of the invariant part of the
discipline’s content.
Key words: professional training, future engineers-pedagogues, invariant principle, the disciplines’ content, ICT, programming languages and
technologies of programming.

характером, які ще більше ускладнили процес
навчання саме інформаційно-комунікаційний технологій. Із кожним роком поглиблюється проблема
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запізнювання вірогідності навчальної інформації
дисциплін у галузі комп’ютерних технологій.
Проблема запізнення знань може бути вирішена шляхом кількісних і якісних змін змісту дисциплін. Найчастіший спосіб вирішення цієї проблеми – це постійне оновлення змісту дисциплін.
І цим шляхом іде більшість вишів України. На підтвердження цього факту в мережі Інтернет можна
зустріти велику кількість методичних розробок для
кожної предметної галузі комп’ютерних технологій, для кожної технології, для кожного програмного продукту, а інколи для кожної його версії. Але
шалені зусилля викладачів не розв’язують проблему, а лише її загострюють. Настала необхідність переходу від кількісних до якісних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів досліджувалася багатьма вченими, зокрема С. Артюхом, А. Ашеровим, О. Бєловою, Н. Брюхановою, Е. Зеєром, О. Коваленко,
М. Лазарєвим [4] та іншими. Аналіз праць показав
відсутність прийнятних технологій формування
змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю,
які б ураховували специфіку динамічної галузі ІКТ.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Процес формування змісту навчальних дисциплін повинен моделюватися адаптивними системами. Особливість цих систем полягає
в наявності адаптивного керування, що дає змогу
синтезувати системи, які мають можливість змінювати параметри керування та структуру системи.
Тобто в процесі навчання регулювання змінює не
тільки керуючу інформацію, а й зміст самої дисципліни. Доцільно використовувати також інваріантний принцип.
Отже, актуальність теми статті зумовлена протиріччями між необхідністю вдосконалення процесу формування змісту навчальних дисциплін із
використанням принципу інваріантності й недостатньо сформованими теоретичними підходами
до формування змісту; потребою в сучасних засобах навчання мов і технологій програмування та
невідповідністю наявних засобів навчання принципу інваріантності.
Мета статті полягає в аналізі процесу формування змісту навчальних дисциплін із використанням принципу інваріантності й теоретичному
обґрунтуванні структури і змісту навчання мов і
технологій програмування, побудованому на принципі інваріантності.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо
принцип інваріантності формування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
комп’ютерного профілю. Розвиток сфери інформаційно-комунікаційних технологій вимагає принципово нових підходів до формування структури
і змісту системи професійної підготовки майбут-
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ніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю,
оскільки вимоги до змісту підготовки фахівців
істотно змінюються в процесі самої підготовки.
Традиційні методи розроблення структури та
змісту підготовки фахівців, характерні для усталених галузей науки, техніки й економіки, малоефективні для високо динамічної сфери ІКТ [2].
Для досягнення необхідного рівня якості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
комп’ютерного профілю повинні бути вирішені такі
завдання: урахування процесів швидкої еволюції
технологій, продуктів і послуг; забезпечення можливості швидкої зміни змісту дисциплін професійної підготовки; розроблення нових технологій формування змісту підготовки, враховуючи специфіку
динамічної галузі ІКТ.
Процес формування змісту навчальних дисциплін повинен моделюватися адаптивними системами. Особливість цих систем полягає в наявності
адаптивного керування, що дає змогу синтезувати
системи, які мають можливість змінювати параметри керування та структуру системи. Тобто в процесі навчання регулювання змінює не тільки керуючу інформацію, а й зміст самої дисципліни.
Наприклад, у роботі П. Федорука розглядається модель системи дистанційного навчання,
яка базується на визначених засадах функціонування адаптивного викладача, що дає змогу також
автоматизувати реалізацію адаптивного навчального процесу в навчальній системі. Крім цього,
доцільно використовувати інваріантний принцип.
Термін «інваріант» широко використовується
в науці й позначає щось незмінне. Конкретне значення терміна залежить від предметної галузі, в
якій він використовується. Інваріанти можуть становити множину об’єктів і/або певну структуру. Так,
інваріанти як незмінні наукові вимоги, на основі
яких реалізується особистісно орієнтований підхід
до виховання студента, розглядаються в працях
І. Беха [1]. Інваріанти професійної компетентності
в статті М. Ільязова розглядаються як теоретичний конструкт на основі компетенцій [3]. На думку
М. Левшина, під час проектування певної педагогічної системи обов’язково необхідно визначити її підґрунтям інваріанти, що надає інваріантності статусу
принципу проектування педагогічних систем [5].
Пошук незмінних елементів – інваріантів – у
кожній дисципліні є першочерговим завданням для
формування змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного
профілю. І лише після виокремлення інваріантів
можна будувати механізми адаптації варіативної
частини змісту дисципліни.
Розглянемо це на прикладі. Освоєння програмування можна характеризувати трьома історичними етапами, що відрізняються рівнем складності одержання професійної кваліфікації [6].
Ранньому етапу характерний дуже високим рівнем



складності. Програмування здійснюється мовою
кодів комп’ютера, пізніше мовою асемблера. Від
програміста потрібне глибоке знання архітектури
комп’ютера: системи команд, методів керування
пам’яттю й керування обчислювальним процесом
тощо (професія, що з’явилася в ті часи, – «програміст» – належить до елітних, загадкових).
З появою мов програмування високого рівня
почався другий етап, що характеризується різким зниженням рівня початкової професійної підготовки. Ідеї мови програмування стали доступні
широкому колу різних фахівців, як наслідок, програмістська діяльність стала складником багатьох
професій. У цей період створено величезну кількість досить простих програм. Потреба в автоматизації нескладних (за сучасними мірками) завдань
була задоволена. На рубежі 1980-х років з’явилося
поняття «криза програмування». За прогнозами
тих років, до 2005–2010 років для задоволення
потреби в автоматизації праці все людство мало
перемкнутися на програмування. У відповідь на
виниклі проблеми наука програмування висунула
безліч нових ідей і переглянула старі: вивчена й
розвинена концепція типів цих мов програмування; з’явилося поняття «інкапсуляція», за допомогою якої вдалося впорядкувати обчислювальні
структури; використання поліморфізму й правил
іменування ідентифікаторів додало програмам
властивість модифікованості. Перехід до технології персональних комп’ютерів – інструмент, що зробив їх масовими, сприяв створенню спеціальних
засобів керування обчислювальним процесом, які
одержали загальну назву «дружній інтерфейс».
У практику програмування введені концепції подібного програмування й захищених від помилок
програмних кодів. Нарешті, сформувалася ідея
об’єктна-орієнтованого програмування.
З появою об’єктна-орієнтованого програмування розмови про «кризу програмування» поступово припинилися. Почався новий, третій, етап у
складності одержання базових знань для зайняття
програмістською діяльністю. Тепер досить поверхове освоєння приймань програмування дає змогу
створювати нескладні програми. Однак професіонал, як правило, знайде в таких програмах безліч недоліків. Найчастіше якість таких програм
не задовольняє сучасним вимогам надійності,
модифікованості, як наслідок, час життя програми
буде невеликим. Легкість одержання працюючої
програми створює в програмістів ілюзію достатньої підготовленості. Однак для створення, яке
відповідає всім сучасним вимогам складного програмного виробу, необхідно глибоке розуміння
ідей, принципів об’єктно-орієнтованого програмування, реалізації їх у системі програмування, пристрою об’єктно-орієнтованої програми, об’єктноорієнтованої технології створення програмних
систем [2].

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
Отже, програмування стало водночас і простим (відносно), і складним, а навчальний процес
з вивчення програмування нагромадив низку протиріч об’єктивного й суб’єктивного характеру. Протиріччя пов’язано з кількістю мов програмування,
що поповнюється щороку. Деякими мовами вміє
користуватися тільки невелика кількість їх розробників, інші стають відомі мільйонам людей. Із кожним роком поглиблюється проблема запізнювання
та інколи зовсім утрати вірогідності навчальної
інформації дисциплін у галузі програмування. Аналіз літературних джерел дав змогу зробити висновки щодо актуальності проблеми навчання програмування. Так, у роботі О. Спіріна й Т. Вакалюка на
основі аналізу наукової літератури показано, що
використання web-орієнтованих технологій під час
навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики є провідним напрямом діяльності.
Проаналізовано основні можливості використання
різних видів web-орієнтованих технологій під час
навчання основ програмування, зокрема систем із
проведення спортивних змагань із програмування,
та хмарних технологій. В. Кругликом та іншими
проаналізовано міждисциплінарний підхід у професійній підготовці. Авторами статті розглядаються проблеми професійної підготовки майбутніх
програмістів у контексті впровадження міждисциплінарного підходу. Наведено опис специфіки
майбутньої професійної діяльності програмістів на прикладі трьох типів професій за об’єктом
праці («людина – техніка», «людина – знакова
система», «людина – людина»). Застосування
міждисциплінарного підходу в професійній підготовці майбутніх програмістів розглядається як
частина процесу формування їхньої професійної
компетентності через реалізацію зв’язків із дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної,
математичної та природничо-наукової підготовки.
О. Мельник у статті розглянув основні теоретичні
й методологічні положення методичної системи
навчання мов програмування під час підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів
акредитації. Наведено основні переваги та недоліки використання деяких мов програмування
під час розв’язання певних завдань. А. Макаренко, А. Бондарчук, Є. Хотинський, В. Лимар у
статті висвітлили результати досліджень сучасних мов програмування, які використовуються з
метою розроблення програм для окремих вузлів
сучасних систем надання телекомунікаційних
послуг. Визначено, що одним із найбільш перспективних підходів до створення сучасних систем
надання телекомунікаційних послуг є технологія
OpenFlow Softswіtch. Показано, що на основі мов
програмування С та Java розроблено спеціальні
мови програмування мереж – Frenetic, NetCore й
Nettle. Найбільш популярною мовою програмування серед програмістів, у тому числі й сучасних
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систем надання телекомунікаційних послуг, є
мова Java. П. Мерзликін на основі досвіду провідних світових вишів обґрунтував добір мови програмування для вступних курсів програмування,
описав досвід упровадження Python як першої
мови програмування на першому курсі спеціальності «Інформатика». Н. Праворська розглянула
завдання оцінювання переваг і недоліків різних
мов програмування й обґрунтування вибору необхідної мови для виконання конкретної поставленої
математичної задачі.
Однак, незважаючи на велику кількість робіт, є
низка проблем, які ще досить не вирішені. Перелічимо основні проблеми, що виникають у навчальному процесі під час освоєння програмування.
По-перше, об’єктно-орієнтоване програмування орієнтоване передусім на створення складних програм, а студент, виконуючи лабораторні
роботи, вирішує прості завдання. У курсових
роботах студент найчастіше вирішує локальні
завдання. Керівником проекту є викладач, на
ньому лежить відповідальність за проект загалом.
У результаті більша частина студентів не одержує
досвід створення складних програм і, тим більше,
керівництва процесом їх розроблення.
По-друге, об’єктно-орієнтоване програмування
створює гарні можливості модифікації програм,
але ці можливості закладаються ще на етапі проектування програми. У студента відсутня мотивація забезпечення модифікованості програми, тому
що стиль його роботи – «здав і забув». На порядку
денному постає проблема виконання завдань з
інших предметів.
По-третє, наука програмування швидко розвивається, тому отримані зазвичай на початкових курсах знання приймань програмування до
моменту закінчення ВНЗ значною мірою застарівають. Виникає парадокс: першокурсник професійно більш сучасний, ніж випускник.
По-четверте, складність завдань автоматизації неухильно зростає. Молодий фахівець, одержавши уявлення про одні рівні складності програмних систем, потрапляє в умови наступного
рівня складності. Тому неминучий етап адаптації до нових умов. Від випускника знову потрібні
якості оперативного реагування на умови роботи,
які змінилися.
По-п’яте, якісна програма повинна не тільки
вирішувати прикладне завдання, а й легко читатися та розумітися. У програмістській практиці
нерідка ситуація, коли вже розроблена програма
передається іншому програмістові для її супроводу й розвитку, робота цього програміста починається з вивчення програми. Використання гарних
правил іменування ідентифікаторів та аналогічних
методичних приймань суттєво підвищує спадковість. Тому доступність розуміння програми є
насамперед практичним принципом: як показують
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наукові дослідження, під час налагодження програм до 90% часу витрачається на читання вхідного тексту. У програміста, який «пише» програму,
створюється ілюзія її ясності. З метою економії
часу студенти використовують закладені в систему програмування правила іменування ідентифікаторів, по закінченні двох тижнів доводиться
відновлювати в пам’яті те, що написане раніше.
У результаті на запитання «Яке призначення
кнопки Button8?» студент відповідає тільки після
уважного перегляду й вивчення своєї програми.
Більшу допомогу в читанні програми виявляє
застосування правил іменування ідентифікаторів,
однак часто студенти зневажають цими правилами.
По-шосте, особливість організації навчального
процесу в ВНЗ полягає в тому, що студент повинен вивчити велику кількість загальноосвітніх,
загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Диференціація наук досягла великого розмаху й не пройшла повз програмування, яке опирається на теорію алгоритмів, теорію абстрактних типів даних,
теорію проектування програм тощо. Як правило,
освоєння різних дисциплін здійснюється під керівництвом різних викладачів, у результаті чого в
студентів виникають утруднення в усвідомленні
цілісності розподіленого по різних дисциплінах
навчального матеріалу.
По-сьоме, перед викладачем постає проблема
оцінювання знань і навичок студентів у галузі програмування, яка значною мірою зачіпає інтереси
студента. З огляду на те що обговорювана технологія орієнтована на створення складних програм,
викладачеві доводитися долати серйозні труднощі
під час вибору адекватних засобів контролю або
спрощувати картину. Контроль знань на рівні синтаксису конструкцій мови програмування важко
назвати задовільним для програмування.
По-восьме, творці програмних засобів, як правило, вважають реалізацію програм комерційною таємницею, докладно розкривається тільки
зовнішня логіка програми. Тому гарні приклади
реалізації об’єктно-орієнтованих програм із коментарями на вибір розв’язків фактично відсутні. Із
цієї причини, пропонуючи приклади програм студентам, викладач діє суб’єктивно, а студенти
залежні від професійних пристрастей конкретного
викладача.
Отже, в умовах навчального процесу студент
не завжди має можливість повною мірою відчути
потребу у використанні рекомендацій об’єктноорієнтованого програмування й оцінити їх гідно.
Випускник вишу, що одержав освіту в галузі інформатики й обчислювальної техніки на прикладі
простих програм, під керівництвом «структурноорієнтованих» викладачів і на прикладі успішних
«структурно-орієнтованих» програм, змушений
під час одержання освіти й на початковому етапі



професійної діяльності самостійно відфільтровувати ідеї структурного проектування програм,
несумісні з ідеями об’єктно-орієнтованої технології. Не можна, звичайно, стверджувати, що ці ідеї
були поганими, але вони вже зіграли свою роль і
на зміну їм прийшли нові. Крім того, сучасні системи програмування вже не містять засобу підтримки структурного проектування програм.
Початкове навчання програмування в школі й
на першому курсі вишу здійснюється без використання об’єктно-орієнтованих засобів, неминуче
базується на структурнім програмуванні, на функціональній декомпозиції розв’язуваних завдань.
У школяра й студента виробляється стереотип
процедурного мислення. Перехід до об’єктноорієнтованого програмування містить у собі багато
несподіванок. Використання об’єктної декомпозиції розв’язуваних завдань припускає повну перебудову системного мислення. Тому роз’яснення
метафори об’єктного програмування має займати
істотну частину лекційного курсу. У цьому разі
неминуча й часом хвороблива перебудова професійного мислення не буде перешкодою навчальному процесу.
Висновки. Стрімкий розвиток сфери інформаційно-комунікаційних технологій вимагає принципово нових підходів до формування структури
й змісту системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю,
оскільки вимоги до змісту підготовки фахівців
істотно змінюються в процесі самої підготовки.
Традиційні методи розроблення структури та
змісту підготовки фахівців, характерні для усталених галузей науки, техніки й економіки, малоефек-
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тивні для високодинамічної сфери інформаційнокомунікаційних технологій.
Проблема запізнення знань може бути вирішена шляхом кількісних і якісних змін змісту дисциплін. У цих умовах основним завданням викладача є пошук незмінних елементів дисципліни
«Мови й технології програмування» – інваріантів, які дадуть змогу перейти від кількісних змін у
методиці навчання програмуванню до якісних, що
допоможе вдосконалити методику навчання мов і
технологій навчання.
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За останні роки віртуальні лабораторії з природничих наук значно змінилися.
Робота у віртуальній лабораторії передбачає роботу з віртуалізованими об’єктами
реальної фізичної лабораторії, які розроблені авторами або безпосередньо вчителем чи можуть передбачати створення
учнем власних дослідів. Замінити роботу в
навчальній або науковій лабораторії неможливо, але часто немає умов для проведення
реальних дослідів. У роботі розглядається
застосування комп’ютерного моделювання
фізичних явищ і процесів з метою покращення якості фізичної освіти: розширення
рамок обізнаності учнів із досліджуваним
фізичним явищем, формування навичок
лабораторних вимірювань та удосконалення вмінь використання сучасних експериментальних методів. Віртуальний навчальний експеримент доцільно проводити в
таких випадках: для можливості візуалізації
фізичних явищ, які не можна відтворити в
реальних умовах; для отримання в динаміці
наочних ілюстрацій фізичних експериментів
з метою відтворення їх тонких деталей,
що можуть використовуватися під час спостереження реальних явищ; за необхідності
змінити часовий масштаб, варіювати в
широких межах параметри й умови експериментів, а також моделювати ситуації, недоступні в реальних експериментах; для проведення фізичних експериментів, які можуть
зашкодити здоров’ю учнів; для підвищення
продуктивності реального фізичного експерименту, тобто як засіб підготовки до проведення натурного дослідження. У статті
проаналізовано можливості використання
Phet, CK-12, MozaWeb для оптимізації
навчального експерименту та підвищення
ефективності навчання фізики в загальноосвітній школі.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Навчання учнів відповідно до потреб інформаційного суспільства вимагає широкого запровадження у навчальний процес сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій,
застосування яких сприятиме інтенсифікації процесу навчання, підвищенню навчально-пізнавальної активності учнів, формуванню інформаційної
культури та суттєвому поліпшенню їхньої підготовки.
Головне завдання креативного вчителя – зробити пояснення контенту навчального матеріалу
наочним, перетворити тривіальне заучування
інформації у двосторонній процес взаємодії учня
з віртуальним світом. Використання в освітньому
процесі комп’ютерних інтерактивних моделей,
що ілюструють складні об’єкти, процеси і явища
навколишнього світу в зрозумілій формі, роблять
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In recent years, virtual laboratories in the natural
sciences have changed considerably. Work in
the virtual laboratory involves working with the
virtualized objects of the real physical laboratory,
which are developed by the authors or directly
by the teacher, or can provide for the creation
of a student of their own experiments. Although
it is impossible to replace work in a training or
scientific laboratory, but quite often there are no
conditions for conducting real experiments. In
this paper, the application of computer modeling
of physical phenomena and processes is considered in order to improve the quality of physical
education: expanding the scope of knowledge
of students with the investigated physical phenomenon, forming skills of laboratory measurements and improving the skills of using modern
experimental methods. It is expedient to conduct
a virtual learning experiment in the following
cases: for visualization of physical phenomena
which cannot be recreated in real conditions; for
receiving in the dynamics of visual illustrations of
physical experiments in order to reproduce their
subtle details that can be used to observe real
phenomena; if necessary, change the time scale,
vary the parameters and conditions of experiments widely, and simulate situations that are
not available in real experiments; for conducting
physical experiments that can damage the health
of students; to increase the productivity of a real
physical experiment, that is, as a means of preparation for conducting field research. The article
analyzes the possibilities of using Phet, CK-12,
MozaWeb to optimize the learning experiment
and improve the efficiency of teaching physics in
a general education school.
Key words: computer simulation, Phet, CK-12,
MozaWeb.

процес навчання більш яскравим, змістовним,
ефективним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання ІКТ для підтримки шкільних
навчальних фізичних досліджень було у центрі
уваги Ю.О. Жука, С.П. Величка, В.Ф. Заболотного,
Н.А. Мисліцької, І.С. Чернецького, О.М. Соколюк,
С.Г. Литвинової, І.О. Теплицького, О.М. Желюка,
М.О. Моклюка, М.О. Мястковська, В.Ф. Клятченко,
І.М. П’яних, А.Н. Петриці та інших вітчизняних і
зарубіжних дослідників.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Поряд із цим варто зазначити, що науково-педагогічні дослідження питань
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема віртуальних лабораторій, у формуванні фізичної компетентності учнів під час
навчального фізичного експерименту недостатньо



висвітлені, а тому чітко проявляються суперечності:
–– між високим рівнем розвитку цифрових технологій підтримки наукових фізичних досліджень і
неадаптованістю їх до навчальних програм;
–– між потенціалом віртуальних комплексів
для формування фізичної компетентності учнів і
нерозробленістю критеріїв добору та методики їх
використання.
Отже, проблема науково-теоретичного обґрунтування та розробки науково-методичного супроводу процесу використання комп’ютерно орієнтованих засобів під час навчального фізичного
експерименту є не до кінця розв’язаною, що також
негативно впливає на рівень сформованості предметної компетентності учнів.
Метою статті є аналіз сучасних віртуальних
освітніх проектів для оптимізації навчального
фізичного експерименту.
В основу дослідження покладена гіпотеза – правильно підібране й організоване віртуальне дослідження не лише розширить можливості експерименту як виду наочності та джерела
знань, а й підвищить зацікавленість учнів до
процесу пізнання, що сприятиме усвідомленому
засвоєнню фізичних знань, умінь і навичок оперувати ними, забезпечить формування сучасної картини світу, розкриє роль фізичного знання в житті
людини, суспільному виробництві й техніці.
Виклад основного матеріалу. Нині є низка
систем комп’ютерного моделювання, що пропонується виробниками для застосування в освітньому процесі, більшою мірою зарубіжні (Yenka
(www.yenka.com), Olabs (http://www.olabs.edu.in),
Stratum (http://www.stratum.ac.ru), Mozaik (www.
mozaweb.com), Phet (https://phet.colorado.edu),
CK-12 (https://www.ck12.org), GeoGebra (https://
www.geogebra.org), Desmos (https://www.desmos.
com/)). Серед україномовних ресурсів особливо виділяється проект Mozaweb (https://www.
mozaweb.com/uk/). Використання таких лабораторій уможливлює реалізацію будь-яких дослідів,
дозволяє відобразити об’єкти макро- і мікросвітів.
Після виконання таких досліджень не складно
виявити залежності між явищами та відтворювати
відповідні досліди вже в реальному житті. Учителям бажано здійснювати критичний відбір таких
ресурсів.
В.Ф. Заболотний пропонує критерії якості
навчальних комп’ютерних програм – чотири рівні
інтерактивності [1]:
Умовно-пасивний
(характеризується
мінімальною взаємодією учня з моделями, основним завданням є подання навчальної інформації
учням).
Активно-операційний (характеризується простою взаємодією учня зі складниками мультимедійної програми, складниками інтерфейсу моделі
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на рівні вибору елементарних операцій із деякої
множини та їх виконання; метою є сприйняття і
засвоєння навчальної інформації у запропонованому вигляді).
Активно діючий (характеризується конструктивною взаємодією учня і комп’ютерної програми,
є вибір послідовності операцій і дій, які приведуть
до досягнення мети, необхідний аналіз кожного
кроку і прийняття рішень у заданому просторі
параметрів і у визначеній множині варіантів).
Активно-діяльнісний
(характеризується
активно-діяльнісною формою взаємодії з програмою, орієнтованою на вивчення відомих процесів
чи явищ і конструювання нових; навчальні цілі не
внесені у зміст моделі, перелік завдань для учня
заздалегідь невідомий, тому і не пропонується
послідовність дій; вся ініціатива в постановці і
розв’язанні проблеми належить учневі).
Під час правильно організованої роботи з віртуальними об’єктами учні набувають особистісного
досвіду експериментаторської діяльності, завдяки
якому вони стають спроможними у межах набутих
знань розв’язувати пізнавальні задачі засобами
фізичного експерименту. Саме тому важливо
окреслити етапи роботи з комп’ютерною моделлю.
М.О. Мястковська пропонує для роботи з інтерактивними комп’ютерними моделями такі етапи [2]:
1 етап. Перед демонстрацією інтерактивних
комп’ютерних моделювань потрібно, щоб учні
дали відповіді на запитання щодо прогнозування
того, що має відбутися, якщо вони будуть змінювати деякі параметри віртуальних дослідів.
2 етап. Концептуальні запитання і відповіді на
них обговорюються перед тим, як учні ознайомлюються з моделюванням. Учні записують свої попередні відповіді, щоб потім порівняти їх із результатами експерименту.
3 етап. Учні ознайомлюються з комп’ютерними
моделями, відзначаючи змінні та сталі параметри,
умови змін величин і їх характеристик.
4 етап. Проведення експерименту здійснюється учнями. Записують відповіді на концептуальні запитання.
5 етап. Учні записують свої висновки щодо припущень і результатів експерименту.
6 етап. На спільній учнівській дискусії обговорюються висновки (це може бути як усно на зустрічі,
так і онлайн).
Критеріями добору систем комп’ютерного
моделювання, використання яких спрямовується
на формування природничо-математичних компетентностей учнів, можуть бути (табл. 1):
Серед усього різноманіття програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання чільне
місце займає вільно поширюваний інтерактивний проект Phet (Physics Education Technology
http://phet.colorado.edu/), що використовується
для віртуального моделювання під час вивчення
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Таблиця 1
Критерії добору

CK-12

Доступ до ресурсу

Відкритий для всіх учасників освітнього процесу
(учнів, педагогів)

Відповідність
навчальній програмі

Вчитель може вибірково використовувати
для роботи, адаптуючи
до начальної програми
українських шкіл, оскільки
матеріал англійською
мовою і не адаптований до
наших програм

Phet
MozaWeb
Відкритий доступ для всіх Платне середовище, але після
учасників освітнього процесу реєстрації безкоштовно від(учнів, педагогів), машинкривається доступ до 5 елементів інтерактивного змісту
ний переклад українською
мовою
на тиждень;
Вчитель може використовувати комп’ютерні симуляції
для вивчення окремих тем
згідно з програмою, роботи
перекладені українською
мовою

інтерактивний зміст повністю
відповідає навчальним
програмам і пов’язаний із
навчальними предметами від
дошкільного закладу до 12
класу через будь-який веббраузер

перегляд і управління на
перегляд і управління на
різних цифрових прирізних цифрових пристроях
строях (ПК, мобільних
(ПК, мобільних телефонах,
Кросплатфор-меність
телефонах, планшетах)
планшетах) із різними опеіз різними операційними
раційними системами, без
системами, без додаткових
додаткових налаштувань
налаштувань

перегляд і управління на
різних цифрових пристроях
(ПК, мобільних телефонах,
планшетах) з операційною
системою Windows; можете
завантажити на свій планшет
цифрові книги і використовувати їх без наявності інтернетзв’язку

Доступність у користуванні (мова інтерфейсу, простота
реєстрації)

Є переклад українською
Англомовний, підходить
мовою, інтерактивні симулявчителям та учням, які
тори доступні для вставки в
вільно володіють англійпрезентацію за допомогою
ською мовою. Реєстрація
безкоштовної надбудови
проста, є можливість зареPowerPoint, подано метоєструватися через Google
дичні рекомендації щодо
профіль, Facebook, Twitter,
використання кожної моделі.
Microsoft профіль.

Україномовний, програми
прості та зручні для користування, біля кожної з них є
кнопка «допомога» з детальною інструкцією виконання

Організація виконання учнями
домашнього експерименту;
є можливість створювати
Організація виконання
та надсилати інтерактивні
учнями домашнього експерименту; є різнорівневі
домашні завдання учням,
Організація виконання
Наявність зворотного тести, де після виконання
демонструвати виконання
учнями домашнього експеможна переглянути резульзв’язку, рефлексія
завдань через планшет
рименту
тат і допущені помилки,
відразу всім учням; онлайн
але лише англійською
доступ з інтерактивної дошки;
мовою.
є різнорівневі тести, де після
виконання можна переглянути
результат і допущені помилки
Відповідає ергономічним
Відповідає ергономічним
Відповідає ергономічним
вимогам: оптимальне
вимогам, кольорова гама
вимогам, кольорова гама
поєднання кольорів і
Ергономічні вимоги
спокійна (білий фон),
спокійна(фон білий), шрифт
яскравості зображення,
шрифт чіткий
чіткий
оптимальний вибір шрифту та
фону
умовно-пасивний, активноумовно-пасивний, активноРівень інтерактивумовно-пасивний, активноопераційний, активно діючий операційний, активно діючий
ності комп’ютерних
операційний (переважна
(переважна кількість),
(переважна кількість),
моделей із фізики
кількість), активно діючий
активно-діяльнісний
активно-діяльнісний

природничих наук, зокрема фізики. На сайті міститься понад 75 млн різного рівня симуляцій із
фізики, хімії, біології, математики та інших природничих наук і загальні методичні рекомендації
щодо використання кожної моделі. Сайт перекладено 80 мовами світу. На сайті всі моделі впорядковані та можуть бути знайдені спеціальними
інструментами пошуку за: тематичними блоками;
рівнями (для учнів початкових класів, учнів серед-
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ніх і старших класів, завдання підвищеної складності тощо); мовою (всього понад 80 мов).
Використання СK-12є чудовим засобом поглибленого вивчення фізики, за умови вільного
володіння англійською мовою. Сьогодні володіти
англійською для успішної кар’єри повинні не тільки
гуманітарії, а й представники точних наук, в т. ч.
фізики. Це дає можливість читати наукові статті
в оригіналі, обговорювати їх з іноземними коле-



гами, брати участь у міжнародних конференціях,
стежити за відкриттями і світовими тенденціями у
світі науки, розуміти технічну документацію, знайомитися з новітньою апаратурою іноземного виробництва. Сайт використовується як інформаційний
ресурс та як платформа для вчителів, викладачів
у вільному доступі. На додаток до безкоштовних
цифрових підручників (т. зв. «Flexbooks»), контент CK-12 містить відео, вікторини, картки, тести,
симуляції, інтерактивні моделі з природничих дисциплін.
Безумовно найзручнішим і найбільш адаптованим до наших навчальних програм є україномовний інтерактивний проект MozaWeb, проте
вагомою перешкодою є платне середовище користування, але після реєстрації безкоштовно відкривається доступ до 5 елементів інтерактивного
змісту на тиждень. Підписка MozaWeb PREMIUM
дозволяє отримати доступ до всього змісту медіатеки (більше ніж 1 200 3D-моделювань, сотень
освітніх відео, інтерактивні завдання тощо), а
також вільно використовувати всі інструменти
та ігри. Понад 100 тематичних додатків та ігор,
пов’язаних із навчальною програмою, є відмінним засобом обробки навчального матеріалу і
поглиблення набутих знань. Онлайн-інтерфейс
дає можливість швидко знаходити й отримувати
доступ до своїх цифрових підручників, навчальних посібників, домашніх завдань в Інтернеті та
спільного контенту, а також стежити за завданнями, які виконують. Вчителі за допомогою редактора завдань можуть легко створювати завдання,
які учні потім зможуть виконати вдома, в режимі
онлайн. Для створення завдань можуть використовуватися інтерактивні елементи медіатеки. У програмі можна створити кілька локальних користувачів, таким чином всі працюючі в класі вчителі
зможуть використовувати програму, але кожен із
них буде бачити тільки свій зміст. Якщо учні мають
підписку МozaWeb PREMIUM, вони можуть без
встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення виконувати домашні завдання
через Інтернет і отримати доступ до презентації,

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
якою Ви поділилися з ними. Ще одним важливим
інструментом є LabCamera – це програмне забезпечення, що призначене для вивчення природних
наук і реєстрації даних. Воно дозволяє учням і
викладачам проводити значні наукові спостереження та вимірювання за допомогою комп’ютера
та веб-камери.
Висновки. Використання комп’ютерного моделювання забезпечує:
–– особистісно
орієнтований
підхід
до
навчання, індивідуалізацію навчання, поглиблений діяльнісний підхід, формування не тільки
знань, а й умінь і навичок, тобто компетентнісний
підхід, зміщення акценту з діяльнісного вчителя на
діяльнісного учня;
–– отримання нової якості наочності й осмислення матеріалу;
–– варіативність представлення матеріалу,
індивідуальні траєкторії навчання;
–– підвищення рівня розвитку самостійності
учнів, вироблення здатності формувати вміння,
створювати нове знання, приймати рішення, виробляти навички пошуково-дослідницької діяльності.
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In the article, the problematic issues of increasing
the efficiency of using the information and
communication technologies (ICT) (in particular,
electronic dictionaries) in the process of lecturing
foreign languages at institutions of higher education
(IHE) are considered. It is determined that using
different means of the ICTs (in particular, electronic
dictionaries) give the opportunity to create the
individual educational approach. The role of
electronic dictionaries (e-dictionaries) in organizing
the educational process is identified, the ways of
using e-dictionaries are described. It is proved that
using this technology contributes to developing
various types of students’ work and creating
conditions for effectively organized work when
studying foreign languages. Using e-dictionaries
while lecturing foreign languages shows that
they are not only a source of qualitative reference
material but also a useful and indispensable modern
means of teaching and learning foreign languages.
It is also determined that there is an urgent and
relevant need to substantiate theoretically and
to develop new teaching methods of foreign
languages using e-dictionaries adequately and
correctly for practical implementation at the lessons
of foreign languages and when performing different
types of students’ work. The paper presents
the author’s try to consider the advantages and
disadvantages of using e-dictionaries in the
learning and teaching process; to analyze the
opportunities created by using e-dictionaries as
to differentiate the educational and upbringing
process, to develop as much as possible students’
natural skills, abilities, needs, demands, to uncover
students’ creative potential; to consider the impact
of using e-dictionaries on forming necessary life
competences and scientific-technological culture
of future professionals of higher education, that is
nowadays they are the inseparable component
of common culture of every man and society in
general.
Key words: information and communication
technologies,
electronic
dictionaries
(e-dictionaries), institutions of higher education,
means of modern teaching and learning, creative
personality.
У статті розглядаються проблемні питання
підвищення ефективності використання

The problem statement in general. Lecturers’
work with students whether it is classroom or individual,
educational or upbringing is the most important
component of the educational process at institutions of
higher education (the IHE). Its aim is to form a creative
personality who is able to perform self-development,
self-education, innovative activities not only while
studying at the IHE but during the whole life: a modern
human being should, and even must learn to accept
and to analyze the huge amount of new information,
expressing critical attitude to its assessment, being
able to use information properly. In connection with the
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інформаційно-комунікаційних
технологій
(ІКТ) (зокрема, електронних словників)
у процесі викладання іноземних мов у
закладах вищої освіти (ЗВО). Визначено, що
використання різних засобів ІКТ (зокрема,
електронних словників) дає можливість
створювати індивідуальний підхід до
навчання. Визначено роль електронних
словників в організації навчального процесу,
описано шляхи використання електронних
словників. Доведено, що використання цієї
технології сприяє розвитку різних видів
роботи студентів та створенню умов
для ефективної організації роботи під час
вивчення іноземних мов. Використання
електронних словників під час викладання
іноземних мов показує, що вони є не тільки
джерелом якісного довідкового матеріалу,
але й корисним і незамінним сучасним
засобом навчання та викладання іноземних
мов. Також визначено, що є нагальна
та актуальна потреба теоретично
обґрунтувати та розробити нові методи
навчання іноземних мов із використанням
електронних
словників
належно
та
адекватно для практичної реалізації
різноманітних видів діяльності на уроках
іноземних мов та для виконання різних
видів студентської роботи. У статті
представлено авторську спробу розглянути
переваги та недоліки використання
електронних словників у процесі навчання;
проаналізувати
можливості,
створені
за допомогою електронних словників,
щоб диференціювати освітній і виховний
процес,
розвивати
якомога
більше
природних навичок, здібностей, потреб,
вимог, розкривати творчий потенціал
студентів; розглянути вплив використання
електронних словників на формування
необхідних життєвих компетенцій науковотехнічної культури майбутніх фахівців
вищої освіти, бо нині вони є невід’ємним
складником загальної культури кожної
людини і суспільства в цілому.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні
технології, електронні словники, заклади
вищої освіти, засоби сучасного викладання й
навчання, творча особистість.

process of globalization learning foreign languages
(especially, English) is of an urgent necessity
nowadays. Pedagogues, innovators, scholar, lecturers
of higher school under the new conditions offer new
teaching methods and techniques, in particular using
the information and communication technologies (the
ICT) when teaching foreign languages. Today, the
basic goal of teaching a foreign language to students
of all specialities is to master it in practice, i. e.
communicative abilities and skills, which is an integral
component of the education of an intelligent person. To
provide favourable conditions for mastering a foreign



language at a lesson, it is necessary to create a real
communicative situation so that the language learnt
acts as a means of communication. L. Cherniakova
rightly points out that when studying a foreign language
by students of all specialities it is very important to
master not only its theory (grammar rules) but what
is more important, the practice of communication. The
author believes that each lecturer should independently
select such exercises and tasks that while doing them
students will develop not only speech but also their
creative activity [3]. Using the ICT when teaching and
learning foreign languages provides an imitation of
a foreign language environment, creates conditions
for authentic communication, allows for taking into
account the individual characteristics of students,
gives the opportunity to increase motivation to learn
a foreign language and intensify the development of
skills specific to this or that language discipline. The
interactive computer teaching of a foreign language is
one of the essential direction of teaching and learning
a foreign language.
The development and practical application of
information and communication technologies in the
educational process takes a relatively short period of
time. But this problem is becoming more and more
relevant to the course of the political development
of Ukraine and its integration into the global space.
First of all, it concerns the English language as this
language is the window into the world of innovations,
technologies, and business.
Analysis of the recent investigations
and scientific publications. The process of
informatization of society and education has been
studied and reflected in the domestic and foreign
pedagogical literature. In particular, using the ICT in
the educational and upbringing process is considered
by V. Bespalko, V. Bykov, M. Bukharkina, T. Holubieva,
R. Hurevych, O. Karelina, V. Krasnopolskyi, Ye.
Polat, S. Repina, O. Romanyshyna, R. Schenck,
L.R. Yang, and some others. Using the ICT in the
process of teaching and learning foreign languages is
investigated by V. Krasnopolskyi, L. Morska, Ye. Polat,
E. Robert, D. Taushan, etc. The historical approach of
spreading different types of computer technologies in
the educational process is presented in the works by
O. Ahapova, A. Kryvosheiev, A. Ushakov. S. Huchetl,
Ya. Hryshchenko, Z. Devterova investigate the
peculiarities of implementation of the ICT in the
process of students’ individual work. P. Sysoiev,
M. Yevstyhnieiev are engaged in creating the authors’
Internet-resources in foreign languages. The problem
mentioned is urgent for pedagogues-practitioners as it
is widely discussed at pedagogical meetings, foreign
language trainings, workshops, virtual communities,
on the pages of the pedagogical press. But it is
necessary to note that the issues of conducting
lessons of foreign languages with using the ICT, in
our case electronic dictionaries or e-dictionaries,
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is not sufficiently developed in the pedagogicalscientific literature. Taking into account everything
mentioned above there is an urgent and relevant
need to substantiate theoretically and to develop
new teaching methods of foreign languages using
e-dictionaries adequately and correctly for practical
implementation at the lessons of foreign languages
and when performing students’ individual work.
Formulating the purpose of the paper. The
purpose of the paper is to analyze peculiarities
of using e-dictionaries at the lessons of foreign
languages while teaching and learning them, and
when performing students’ individual work in the
process of learning foreign languages.
The purpose needs solving the following
objectives: 1) to consider the advantages and
disadvantages of using e-dictionaries in the learning
and teaching process; 2) to analyze the opportunities
created by using e-dictionaries as to differentiate
the educational and upbringing process, to develop
as much as possible students’ natural skills,
abilities, needs, demands, to uncover students’
creative potential; 3) to consider the impact of using
e-dictionaries on forming necessary life competences
and scientific-technological culture of future
professionals of higher education, that is nowadays
is the inseparable component of common culture of
every man and society in general.
Presentation of the main research material.
Analyzing the problem of using e-dictionaries while
learning foreign languages one can distinguish such
positive moments of their being implemented into
the process as: motivating the learning process
even more than audio and video materials; giving
the opportunity to use the individual approach;
contributing to the development of students’
independence, stimulating to use information that is
relevant to students’ personal or professional lives;
increasing students’ awareness of other languages
and cultures; increasing the language competences
due to different types of e-dictionaries; providing the
modern material that meets students’ interests and
needs; offering the authentic and relevant material.
Nowadays there are many computer and online
programs for learning, developing and mastering
students’ knowledge of foreign languages, their
language and speech abilities, and skills. All these
programs can be divided into the four basic categories:
1. Electronic dictionaries or e-dictionaries (Abbyy
Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman Dictionary,
Macmillan English Dictionary, Collins English
Dictionary and many others), that give opportunity to
find quickly any word with all its meanings and possible
grammar forms, listen to the sounded pronunciation
and view the examples of sentences with the given
word to understand its meanings in different contexts.
2. Electronic translators that allow translating
big texts (Prompt, Magic Goody, Google Translator,
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M-Translate and others), which do not always present
the adequate and correct translations that correspond
to all the syntactic, stylistic and grammar norms of the
given foreign language.
3. Different programs for learning foreign
languages, oriented to their audience and the level of
the language mastering. They can be used at different
stages of work with the lexical and grammar material.
4. Different programs for testing the knowledge
of foreign languages (online testing TOEFL, IELTS,
and others) serve for checking and controlling the
knowledge, defining the general level of mastering
the foreign language.
Besides the above-mentioned categories, it
is necessary to point out the existence of special
programs for teachers and lecturers, which allow
performing the electronic testing of their students.
These programs have become indispensable in the
process of checking and grading students’ works, as
they significantly save lecturers’ time.
In the paper presented the basic attention is paid to
using e-dictionaries as they are modern, relevant and
mobile means of optimizing the process of translating
foreign vocabulary. Unfortunately, most students do
not know how to work with dictionaries properly, and
moreover with the electronic ones. But such means
of learning foreign languages can be rather effective.
First of all, let us analyze using e-dictionaries
in the educational and upbringing process. Most
students perceive any dictionary as a repository of
meanings of words, and if it is a dictionary, then as a
repository of meanings of foreign words. At present,
on the one hand, there is a noticeable need for
working with texts using an e-dictionary, and, on the
other hand, this problem has been little studied in
the literature sources concerning teaching methods
of foreign languages. M. Kruhlykova notes that the
dictionary can be used not only as simple reference
material but also as an independent manual for the
development of all types of speech activity, for forming
the communicative competence [2].
Professional and fiction texts are an important
source of professionally and generally oriented
information and, therefore, are a source of motivation
for preparing students for international communication.
Speaking about the translation of such texts, it should
be noted that, like any other type of translation,
it has its own characteristic features. Specialized
texts are distinguished by special terminology; they
may contain a large number of formulas, tables, and
specific terms. The sentences are usually formulated
clearly so that the reader can clearly catch the
author’s idea. Texts are selected according to special
parameters, such as authenticity, professional
orientation, interdisciplinary conditionality, reliability.
At the same time, fiction texts are rich in the author’s
neologisms, use of unknown meanings of well-known
words and word combinations.
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Often students, having received a task in a
foreign language, cannot fulfil it. This is usually due
to the fact that they have a small stock of vocabulary.
Since teaching foreign languages to students of
all specialities has a practice-directed orientation,
it is very important to choose the right type of the
dictionary so that it reflects all the requested lexemes.
As compared to printed dictionaries, their electronic
analogues have more advantages, the latter can have
a positive impact on the result of teaching a foreign
language. There are much more possibilities using
an electronic form of the dictionary, in particular, the
user can quickly and accurately find out the meaning
of the word he/she needs with its transcription and
pronunciation. A special feature of the electronic
dictionary is, first of all, the fact that it can be used to
make both direct and reverse translation. This feature
can productively affect the learning process.
The structure of a modern e-dictionary usually
includes several dictionaries of various types.
Therefore, it can be said with complete confidence
that students of various specialities can easily
find the requested words and phrases. Taking into
account the specifics of a particular profession, it
can be determined why a specialist need work with
texts. Firstly, it is necessary to master the skills of
reading and translation, including the correction of
machine translation. Secondly, a specialist should
be able to create his/her own texts in the target
language – written and oral ones. It should be noted
that using an electronic dictionary when working
with speciality texts greatly facilitates both the work
of the student and the work of the lecturer. This is
primarily due to the speed and convenience that this
type of dictionary provides. Although the problem
under consideration has not yet been sufficiently
studied, in reality using an e-dictionary when working
with speciality texts brings good results in practice.
When using such a dictionary, information is provided
in different forms: when the user enters the desired
word, textual, audio and video information appears. It
can also help the lecturer to form special knowledge
and skills in students. At the same time, using an
e-dictionary when working with a foreign language
text in a speciality can be organized at all the stages
of training: when introducing new material, when
revising what has already been learned, at perfection
and improvement of existing skills, when exercising
all the types of control.
The advantages of using e-dictionaries in foreign
language classes can be, firstly, increase of the
learning motivation; secondly, the autonomy of the
learning process; thirdly, the occurrence of feedback
(in case of inaccuracies and errors, the dictionary
corrects or indicates the correct version); fourthly,
insurance of the effectiveness of fulfilling assignments,
compiling translations (students who regularly use
the electronic version of the dictionary manually type



sentences or texts in the interface, which naturally
contributes to the speedy learning of the vocabulary).
Working with texts on a speciality using an e-dictionary
can take place both individually and in a group. When
working in a group, it is important to take into account the
abilities of each student, as everyone possesses different
knowledge of the language, so the ways of work will
differ from each other. As for the individual (independent)
work with an e-dictionary, it is characterized by the
following: there is no time limit: the student himself/herself
organizes his/her work with a dictionary in accordance
with his/her needs; organizing the learning process
freely; individual mode allows to select a convenient time
and duration of work at performing assignment, etc.;
creating comfortable conditions for students, which is an
important factor when performing tasks based on texts in
the speciality (there is no comparison with works of other
students, a student performing the exercise can see his/
her own mistakes, tries to understand them and correct
them independently) [1]. T. Karamysheva determines
the following principles of work with an e-dictionary: a)
the principle of informativity, which, perhaps, is the main
principle, since it reflects the essence of using a dictionary
at a foreign language lesson; b) the principle of necessity,
which reveals the advantages of using an e-dictionary
while improving the efficiency of the process of learning
a foreign language; c) the principle of conditionality: it
is necessary to determine accurately the conditions
for using e-dictionaries, depending on the individual
characteristics of students, methods of teaching foreign
languages, purposes and objectives [1].
E-dictionaries, unlike traditional ones, allow their
users to accelerate and mobilize the pace of learning
foreign languages, to simplify searching for necessary
lexical units, and to deepen and diversify learning
foreign languages.
Printed dictionaries do not have the opportunity
to provide each word meaning with examples of its
usage. Electronic dictionaries have this feature. This
helps students learn vocabulary more thoroughly,
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relying on examples from oral speech or fiction works.
Also, a significant advantage of electronic dictionaries
is using audiovisual teaching aids, i.e. illustrations,
videos, audio fragments.
Conclusions. Implementing the ICTs is a priority
direction of reforming of the domestic system of higher
education. Performing the educational, upbringing
and research functions the ICT can be used at the
stage of preparing and conducting the lesson, at
the stage of creating the educational-methodical
provision, at the stage of the educational-upbringing
process and at the stage of extracurricular activities.
Using the ICT allow creating a principally new
educational sphere that gives wide opportunities to
learn, affects the redistribution of roles among its
participants, increases motivation, develops autonomy,
provides individualization and differentiation of the
educational process, promotes the modernization of
the traditional system of education.
In particular, using the electronic dictionary at
the lessons of foreign languages for students of all
specialities has a beneficial effect on the learning
process as a whole. Further development of the given
problem will contribute to the wide dissemination of
this type of work with foreign language texts in foreign
language classes for students of non-linguistic
specialities at the institution of higher education.
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Стаття присвячена аналізу способів використання онлайн лабораторій у викладанні
іноземної мови. У роботі окреслені поняття
змішаного навчання, електронного навчання
та онлайн лабораторії, визначено труднощі застосування онлайн лабораторії під
час викладання іноземної мови, з’ясовано
особливості впровадження інтерактивних
технологій у процес навчання та встановлено специфіку використання онлайн лабораторії для домашнього завдання. У статті
розглянуто різноманітні способи використання технологій для проведення занять:
інтерактивні дошки, YouTube відео, Skype,
соціальні мережі, блоги. Основний зміст
дослідження становить аналіз особливостей, що характеризують використання
онлайн лабораторій, а саме: розвиток
знань та впровадження інформації, заохочення та керівництво студентами, реєстрація інформації про виконання завдань
студентами та їх автоматична оцінка,
постійне оновлення матеріалів. Виявлено,
що є кілька переваг і недоліків використання
онлайн лабораторії у викладанні іноземної
мови. Перевагами є використання студентами нового для них способу навчання, що
робить завдання в лабораторії цікавими,
виконання завдання через мобільні телефони, змога прослідкувати прогрес кожного
студента та його слабкі сторони, які не
завжди можна визначити в процесі аудиторного заняття, також прослуховуючи
запис вимови кожного студента, можна оцінити кожного студента окремо та отримати зворотний зв’язок. Головними недоліками використання онлайн лабораторій
на заняттях з іноземної мови є важливість
уточнення цілей курсу і ролі лабораторії в
досягненні цих цілей, також апаратне та
програмне забезпечення може призвести
до збоїв у роботі комп’ютера та знизити
роботу комп’ютерних систем, необхідність
додаткових інструкцій у використанні лабораторії, розуміння, що онлайн лабораторія є невід’ємною частиною аудиторного
навчання, але не є його альтернативою.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Технології є невід’ємною частиною нашого життя.
Методика викладання іноземної мови також
зазнала значних змін із технологічним прогресом.
Традиційні методи оволодіння іноземною мовою
не були повністю спрямовані на отримання практичних навичок. Такі новітні технології, як інтернет,
блоги, інтерактивні дошки, заохочують людей до
вивчення мови та роблять цей процес цікавішим.
З плином століть викладання іноземної мови
значно змінилось. Коли англійська мова тільки
почала бути шкільним предметом, вона була
обов’язком і ціллю її вивчення було складання
іспиту, а не отримання практичних навичок. Тоді
і з’явився «перекладацько-граматичний метод»,
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Ключові слова: змішане навчання, електронне навчання, онлайн лабораторія, новітні
технології навчання, домашнє завдання
онлайн.
The article is devoted to the analysis of ways of
using online laboratories in teaching foreign language. The concepts of blended learning, e-learning and online laboratory are outlined, the difficulties of using the online laboratory during teaching
a foreign language are defined, the peculiarities
of the introduction of interactive technologies into
the learning process and the specifics of using the
online laboratory for homework are determined.
The article discusses various ways to use technologies for classes: interactive whiteboards, YouTube
videos, Skype, social networks, blogs. The main
content of the study is an analysis of the features
that characterize the use of online laboratories, such
as: the development of knowledge and information,
the promotion and management of students, the
registration of information about the performance
of tasks by students and their evaluation automatically, continuous updating of materials. It has been
found that there are several advantages and disadvantages of using the online laboratory in teaching
foreign languages. The advantages are the use by
students of a new learning method for them, which
makes tasks in the lab interesting, completing the
tasks through mobile phones, the ability to follow
the progress of each student and follow their weak
points, which are not always possible to determine
during the classroom lessons, also while listening
to the recording of each student pronunciation it is
possible to evaluate each student separately and
give feedbacks. The main disadvantages of using
online labs in foreign language classes are to clarify
the course objectives and the role of the laboratory
in achieving these goals, as well as hardware and
software can lead to computer malfunctioning and
reduce the work of computer systems, the need for
additional instructions for the use of the laboratory,
understanding that an online lab is an integral part
of classroom learning, but is not an alternative to it.
Key words: blended learning, e-learning, online
laboratory, advanced learning technologies, online
homework.

використовуючи який, викладач пояснював
англійські слова рідною мовою. Багато інших
методів також використовувалось (білінгвальний
метод, прямий метод, аудіолінгвальний, структурний підхід і ситуативне навчання, комунікативна
методика навчання і т.д.), але жоден метод не вважався ідеальним. Нині навчальні заклади більше
не можуть просто передавати певну інформацію
від учителя учню за певний проміжок часу, вони
мають робити можливим оволодіння знаннями та
навичками, а також стимулювати навчання протягом життя.
Отже, це є обов’язком викладача відповідати
вимогам сучасного суспільства, а сучасне суспільство вимагає високого рівня оволодіння іноземною



мовою, для чого потрібне застосування інноваційних технологій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливий внесок у вивчення поняття змішаного навчання та його застосування на заняттях
з іноземної мови внесли такі вчені, як А. Фоміна,
Д. Харісон, Г. Чередніченко. В контексті змішаного
навчання також розглядаються проблеми онлайн
навчання. Питаннями використання онлайн
навчання займаються Б. Коллінс, І. Гонг та багато
інших. В Україні предметне поле досліджень у
рамках проблематики «електронного навчання»
розробляють у різнопланових працях Я. Сікора,
Г. Ткачук та ін. Водночас необхідно зазначити, що
теоретичні та практичні питання, які стосуються
впливу електронного навчання, зокрема онлайн
лабораторій, на результативність вивчення іноземної мови є мало дослідженими.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На тлі появи нової форми
навчання не досить вивченим виявилося використання онлайн навчання, зокрема онлайн
лабораторій у викладанні іноземної мови. Цим
пояснюється необхідність аналізу всіх переваг та
недоліків впровадження лабораторій у заняття з
іноземної мови.
Метою статті є охарактеризувати місце онлайн
лабораторії у процесі оволодіння іноземною
мовою, проаналізувати способи використання
лабораторії на заняттях, виявити переваги і недоліки такого способу навчання.
Виклад основного матеріалу. Традиційні
форми навчання змінювались через інтеграцію
електронного навчання. Електронне навчання –
це різноманітні технології, що допомагають креативним викладачам створювати реальні ситуації практичного застосування мови. Такі ситуації
створюються для того, щоб зробити навчання
для студентів цікавим, мотивуючим та важливим.
З цією метою викладачі і почали використовувати змішане навчання. Змішане навчання
(Blended learning) – це концепція, яка включає в
себе формування навчального процесу, що містить як аудиторну роботу, так і викладання за підтримки ІКТ [7, с. 230]. Змішане навчання включає
в себе:
a) аудиторну роботу, тобто змішане навчання
забезпечує простір для традиційного навчального
заняття, у студентів є достатньо часу для взаємодії зі своїми викладачами і таким чином вони впливають на їхні особистість, поведінку і цінності;
б) групову дискусію та обмін ідеями: добре
продумані стратегії дають учням змогу обговорювати зі своїми товаришами різні аспекти курсу та
обмінюватись ідеями. Це допомагає розвивати
впевненість у студентів і розвивати навички ефективного спілкування;
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в) віртуальний клас – це дає студентові змогу
навчатись у будь-якому місці, в будь-який час
[7, с. 232].
Деякі практикуючі фахівці в галузі змішаного
навчання турбуються про відповідний розподіл
часу між традиційним викладанням і продовженням навчання за межами класу за допомогою
мобільних та онлайн технологій. Важливо знайти
правильне поєднання, яке задовольняє потреби
кожного студента.
На заняттях з іноземної мови використовуються різноманітні технології. Однією з таких
технологій є інтернет – джерело автентичного
матеріалу для вивчення іноземної мови та джерело отримання інформації у вигляді статей,
курсів, конференцій, вебінарів. Викладач може
надсилати завдання студентам через електронну
пошту, а також проводити онлайн іспити. Батьки
можуть переглянути роботу своїх дітей в інтернеті в будь-який час. Студенти можуть спільно
працювати над проектами і готувати матеріали
в інтернеті. YouTube відео можуть бути використані для поповнення словникового запасу,
покращення англійської вимови тощо [3, с. 154].
Справжньою перевагою використання YouTube
у навчанні англійської мови є те, що він пропонує автентичні приклади щоденної англійської
мови, що використовуються звичайними людьми.
Можна виконати різні види роботи, наприклад,
викладач може показати студентам вибрану
частину фільму і далі попросити їх розповісти
решту фільму або кульмінацію фільму, це сприятиме їхній творчості, а також вимові. Викладач
може також заздалегідь підготувати завдання до
фрагментів фільму і попросити студентів виконати завдання під час перегляду фільмів. Такі
завдання будуть корисними для підвищення їх
навичок слухання та письма [3, с. 177].
Використання Skype надає необмежені можливості для викладачів та студентів для співпраці
один з одним у будь-якій точці світу. Програма
надає величезні можливості для студентів спілкуватися із студентами інших країн, щоб практикувати свої мовні навички [3, с. 182].
Також як інструмент онлайн-освітніх технологій
вплив соціальних мереж для залучення студентів
до навчальних концепцій не обмежений. Сучасна
молодь значну частину свого життя проводить
у соціальних мережах, тому використання їх із
метою оволодіння іноземною мовою може виявитись мотивуючим для студентів. Із розвитком технологій студенти можуть проводити опитування в
інтернеті. Ви можете дати студентам тему, а потім
дати завдання провести онлайн-опитування.
Опитування може стосуватися будь-якої теми,
а студенти можуть проводити опитування зі своїми друзями за допомогою вебсайтів соціальних
мереж [5, с. 132].
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Інтерактивні дошки − гарна заміна традиційних
дошок, оскільки вони надають студентам змогу
показати все, що можна представити на робочому
столі комп’ютера. Дошки допомагають вчителям
використовувати підхід, орієнтований на студента.
За допомогою такої дошки викладачі можуть поєднувати відео-, аудіо-, вебперегляд і обробку текстів, щоб навчати студентів інтерактивно. Вчитель
може використовувати дошку для підвищення
мовних навичок учнів методом гри [5, с. 142].
Викладач може змотивувати своїх студентів
до вивчення мови ще в один спосіб – через подкасти. Подкаст – це серія цифрових мультимедійних файлів, які поширюються через інтернет за
допомогою каналів. Використовувати подкасти у
класі дуже легко. Викладач може вибрати, наприклад, канали новин, через які студент також може
навчитися правильно використовувати інтонацію і
наголос [3, с. 197].
Блоги стають дедалі популярнішими, особливо в області освіти, оскільки вони є відмінним
способом для обміну інформацією та створення
дискусії. Замість підручників і традиційних методів, багато педагогів вважають за краще використовувати ці нові методи, щоб навчити студентів і
набути досвіду з різними формами соціальних
медіа [5, с. 157]. Створення блогу не є складним.
Учитель має заохочувати студентів часто відвідувати блог із вивчення іноземної мови.
Оскільки англійська мова перетворилася на
універсальну мову, її присутність і цінність у світі
надзвичайно розширилися за останні десятиліття. Але якщо вчителі мови викладають так, як
вони робили це раніше, то необхідні цілі вивчення
англійської мови не можуть бути досягнуті в
нинішньому глобальному сенсі. У минулому учні
не отримували продуктивної, творчої та конструктивної діяльності для розвитку чотирьох мовних
навичок. Зі зміною потреб часу технологія розвивається щодня. Ми живемо в ХХІ ст. і це епоха технологічного прогресу.
Інформаційні технології забезпечили інновації
для впровадження штучного освітнього середовища за допомогою комп’ютерів. Онлайн навчання
як вид освітньої технології забезпечує передове
індивідуалізоване навчання, що чудово забезпечує
освітні потреби і високий рівень гнучкості і свободи
від обмежень часу і місця [1, с. 236]. Однією з найважливіших особливостей електронної реальності
є легке і постійне оновлення матеріалу з метою
досягнення об’єктивності та інтересу до навчання
[2, с. 295]. Одним із видів онлайн навчання можна
виокремити онлайн лабораторії. Ми виявили такі
характеристики онлайн лабораторії:
– розвиток знань та впровадження інформації;
– заохочення та керівництво студентами;
– реєстрація інформації про виконання завдань
студентами та їхня автоматична оцінка;
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– постійне оновлення матеріалів.
Невирішеним залишається питання про ефективність онлайн навчання, зокрема онлайн лабораторій. Для ефективного використання нових
технологій викладачі мають зробити крок назад
і зосередитися на деяких базових педагогічних
вимогах. Є кілька можливих причин використання
онлайн-завдань у навчанні іноземної мови. Одне
з обґрунтованих міркувань полягає в тому, що
лінгвістичний характер спілкування в інтернеті є
бажаним для сприяння вивчення мови. Було встановлено, наприклад, що електронний дискурс
має тенденцію бути більш лексично і синтаксично
складним, ніж усний дискурс [1, с. 181], і має широкий спектр мовних функцій, корисних для вивчення
мови. Інша можлива причина полягає в тому,
що вона може підвищити мотивацію студентів
[4, с. 355], навчання навичок роботи на комп’ютері
має важливе значення для майбутнього успіху студентів; ця причина свідчить, що не тільки питання
використання інтернету для вивчення англійської
мови, а й вивчення англійської мови, щоб мати
змогу гарно працювати в інтернеті.
Є кілька чітких переваг і недоліків використання онлайн лабораторії у викладанні іноземної
мови. Безперечною перевагою є використання
студентами нової для них частини навчання, що
робить завдання в лабораторії цікавими, також
вони можуть виконувати завдання через свої
мобільні телефони, що уможливлює виконання
завдання незалежно від того, чи можна виділити
час на виконання завдань. Лабораторія дає змогу
прослідкувати прогрес кожного студента та прослідкувати його слабкі сторони, які не завжди можливо визначити в процесі аудиторного заняття,
також, прослуховуючи запис вимови кожного студента, можна оцінити кожного студента окремо.
Ще однією перевагою є зворотний зв’язок, бо студент може зазначити, які проблеми у нього виникли під час виконання завдань або засвоєння та
розуміння певної теми, просто надіславши повідомлення в лабораторії, що дає викладачу змогу
розуміти повну картину прогресу студентів за певною темою.
Головною проблемою використання онлайн
лабораторій на заняттях з іноземної мови є відповідність меті та завданням курсу. Оскільки є багато
способів інтеграції інтернету в навчальні заняття,
для викладача важливо з’ясувати свої цілі. Якщо
безпосередня мета полягає у створенні певного
мовного середовища для студентів, викладач має
ще раз розглянути, які типи мовного досвіду будуть
корисними і, відповідно, структурувати комп’ютерну
діяльність. Уточнення цілей курсу є важливим першим кроком до успішного використання онлайн
лабораторії. Результативність діяльності в класі
може залежати від планування комп’ютерної
лабораторії, а також від студентів, які знаходять



комп’ютери поза класом, щоб продовжити свою
діяльність. Апаратне та програмне забезпечення
може призвести до збоїв у роботі комп’ютера
та знизити роботу комп’ютерних систем. Розклад студентів може не дозволити їм повернутися до комп’ютерної лабораторії в той час, коли
доступні комп’ютери, для виконання своїх завдань.
Жодна з цих потенційних проблем не означає, що
онлайн лабораторії не мають використовуватися.
Але, намагаючись інтегрувати навчання в режимі
онлайн, краще не бути надто амбіційним. Ситуація,
яка завдає як студентам, так і викладачам технічних
труднощів, навряд чи принесе бажані результати.
Краще починати з малого і створювати види діяльності, які мають пряме призначення і добре інтегровані в цілі курсу. Якщо ця діяльність виявиться
успішною, ви можете інтегрувати такий вид діяльності і спробувати зробити більш амбіційний план
наступного семестру. Зважаючи на труднощі, які
можуть виникнути в процесі використання онлайн
лабораторій, викладачі мають надавати підтримку,
щоб не перетворити інтерактивний вид діяльності
на ненависний обов’язок. Така підтримка може
мати різні форми: створення детальних роздаткових матеріалів, коли особиста допомога вчителя
недоступна; створення технологічних тренінгових
занять у розкладі занять не тільки на початку, а й на
постійній основі. Онлайн лабораторія вважається
невід’ємною частиною аудиторного навчання, але
не є його альтернативою.
Приклад використання онлайн лабораторії
проілюструє попередню інформацію. На заняттях
із дисципліни «Основна іноземна мова» застосовувалась онлайн лабораторія “My English Lab”.
Діяльність була ретельно побудована навколо
цілей курсу, які мали дати студентам досвід у виконанні всіх завдань у комп’ютерній мережі, можливості для зворотного зв’язку від вчителя.
Студенти першого року навчання, які працювали з лабораторією впродовж року, зауважують:
«завдання навчальної лабораторії були цікавими та мотивуючими», «завдання навчальної
лабораторії допомогли засвоїти матеріал курсу»,
«завдання були легкими у виконанні та зрозумілими», «у порівнянні з підручником, я зміг краще
зрозуміти матеріал», «я мав технічні труднощі,
коли намагався виконати завдання в онлайн
лабораторії», «навчальний матеріал лабораторії
відповідав моїм потребам», «я б рекомендував
використовувати онлайн лабораторії на заняттях
з іноземної мови».
Онлайн лабораторія може використовуватись
для виконання домашнього завдання. Багато
викладачів розглядають домашнє завдання як
необхідне закріплення матеріалу. Незалежно від

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
того, чи використовується вона для практики, підкріплення старого матеріалу або як вступ до нових
тем, традиційно вважається, що домашня робота
займає дуже важливе місце в навчанні студентів. В епоху сучасних технологій необхідно оновити концепцію домашнього завдання [6, с. 290].
Цікавим способом підвищення інтересу до виконання домашнього завдання може бути онлайнзавдання.
Дуже корисною виявилась лабораторія для
проведення підсумкових занять. Перевагами
лабораторії в перевірці успішності засвоєння
матеріалу є наявність підсумкових тестів у лабораторії, а це суттєво економить час викладачеві та
уможливлює оцінювання студентів у день підсумкового контролю.
Висновки. Отже, вплив онлайн лабораторій
на академічну успішність вивчався шляхом порівняння оцінок за результатами виконання завдань.
Ці завдання вимагали використання матеріалу за
темою заняття для застосування під час виконання
завдань на читання, слухання, запис вимови слів
за темою заняття, перегляд відео та завдання за
ними, граматичні та лексичні вправи.
Виявлено, що вибір мовних лабораторій або
мереж навчання в класі також є хорошим способом
закріпити матеріал. Такі лабораторії надають дуже
різний досвід у традиційній системі викладання та
вивчення мов, пропонуючи більш просунуті функції та функціональні можливості. Перспективою
дослідження вважаємо більш детальний аналіз
використання домашнього завдання онлайн під
час оволодіння іноземною мовою.
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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 авторське право захищене. Крім того, поширеною є ситуація,
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються
однаковими джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові 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, словників 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 профілем 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%. Переваги 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; порівняльну 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 науковими 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, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.
Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи
Терміни (робочих днів)
Докторська дисертація
5 – 10
Кандидатська дисертація
3–7
Автореферат
1–2
Стаття
1–2
(обсягом до 12 сторінок)
Інші види робіт
За домовленістю

Вартість
5500 грн
3500 грн
500 грн
500 грн
За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорноморського 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 експертизи.
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.
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