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ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ
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Педагогічний коучинг у статті розглядається як різновид технології науково-методичного супроводу, система андрагогічних
принципів і прийомів, що сприяють розвитку
потенціалу особистості та групи людей,
які спільно працюють (команди, організації),
а також забезпечують максимальне розкриття та ефективну реалізацію цього
потенціалу.
Застосування коучингу в педагогічному процесі передбачає: системний супровід студента, спрямований на ефективне досягнення важливих для нього цілей у конкретні
терміни, у результаті чого в суб’єкта формуються гнучкість і адаптивність до змін,
здатність швидко й ефективно реагувати в
критичних ситуаціях; партнерська комунікативна співпраця, що допомагає добиватися
значних результатів у різних сферах життєдіяльності; безперервний процес розвитку, вдосконалення, розкриття потенціалу
особистості для досягнення максимального
результату; систему взаємодії з коучем, із
самим собою, з навколишнім світом; технологію, що дає змогу переміститися із зони
проблеми в зону ефективного рішення; засіб
сприяння, допомоги особистості в пошуку її
власних рішень у складній для неї ситуації;
особливе підтримуюче ставлення до студента, згідно з яким він сам досягає своєї
мети, сам розв’язує проблеми, реалізуючи
власні здібності та можливості; вид індивідуальної підтримки особистості, що ставить
своїм завданням професійне й особистісне
зростання, підвищення персональної ефективності; спосіб, що складається з таких
кроків: встановлення партнерських взаємостосунків між викладачем і студентами;
спільне визначення завдань для досягнення
конкретної мети; дослідження проблеми;
визначення внутрішніх і зовнішніх перешкод
на шляху до результату; вироблення й аналіз можливостей для подолання труднощів
у розв’язанні проблеми; вибір конкретного
варіанта дій і складання плану дій.
Автор зауважує, що базові принципи коучингу такі: кожна людина має великий
потенціал; у людини вже є всі необхідні
ресурси для досягнення успіху; фокусування
на сильні сторони; навчання на успішних прикладах, прийняття, відкритість і довіра –
ключ до взаємодії; позитив.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
До сучасних шляхів модернізації вищої освіти відносять застосування в процесі навчання технології
коучингу. Розробленню теоретичних основ і аналізу
практичного застосування цієї технології в бізнесі,
управлінні персоналом, психології присвячено

Ключові слова: коуч-технології, коуч-позиції, коучинг, емоційний інтелект, педагогічний коучинг.
Pedagogical coaching is considered in the
article as a kind of technology of scientific and
methodological support, a system of andragogical principles and techniques that promote the
potential of individuals and groups of people
working together (teams, organizations), as well
as ensure maximum disclosure and effective
realization of this potential.
The application of coaching in the pedagogical
process involves: systematic support of the student, aimed at effectively achieving important
goals in a specific time, resulting in the subject is
formed flexibility and adaptability to change, the
ability to respond quickly and effectively in critical
situations; partner communicative cooperation
that helps to achieve significant results in various
spheres of life; continuous process of development, improvement, disclosure of the potential of
the individual to achieve maximum results; system of interaction with the coach, with himself,
with the world around him; technology that allows
you to move from the problem area to the area of
effective solution; a means of assistance, assistance to the individual in finding his own solutions
in a difficult situation for him; special supportive
attitude to the student, according to which he
himself achieves his goal, he solves problems,
realizing their own abilities and capabilities; type
of individual support of the individual, which aims
at professional and personal growth, increasing personal efficiency; a method consisting of
the following steps: establishing a partnership
between the teacher and students; joint definition of tasks to achieve a specific goal; problem
research; identification of internal and external
obstacles to the result; development and analysis of opportunities to overcome difficulties in
solving the problem; choosing a specific course
of action and drawing up an action plan.
The author notes that the basic principles of
coaching are as follows: everyone has great
potential; a person already has all the necessary
resources to succeed; focusing on strengths;
learning by example, acceptance, openness and
trust – the key to interaction; positive.
Key words: coach technology, coach positions,
coaching, emotional intelligence, pedagogical
coaching.

багато публікацій закордонних і вітчизняних учених. Щодо застосування коучингу в освітній діяльності, зокрема в Україні, то ця технологія поступово впроваджується в освітній процес [1, с. 99].
Використання коучингу в системі вищої освіти
України є особливо важливим, оскільки сьогодні
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сучасний ефективний викладач вищої школи – це
фахівець, що поєднує в собі безліч ролей, таких
як: консультант, наставник, тьютор, фасилітатор,
коуч, дослідник, мотиватор, аналітик і менеджер
інформаційних ресурсів, експерт, проєктувальник
навчальних курсів, який вибирає зміст навчання,
підбирає і розробляє технології навчання й організації навчального процесу тощо [7, с. 144]. Роль
коучингу у вищій освіті полягає в тому, щоб поліпшити якість комунікацій, підвищити результативність конкретного студента, групи і студентства
загалом. Феномен коучингу полягає не тільки в
його навчальних можливостях, а також у формуванні соціальної культури саморозвитку та самовдосконалення [1, с. 99].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основні аспекти розкриття сутності коучингу
знайшли своє відбиття: теоретичне підґрунтя
(М. Аткінсон, У. Голлві, М. Дауні та інші), ефективність коучингових технологій (С. Канніо, С. Кові,
Дж. Вітмортаін), прикладні аспекти використання
інструментів коучингу (Л. Марчініак, Т. Столцфиц,
А. Цивінська та інші), зокрема в освіті нашої країни (Т. Борова, О. Нежинська, В. Тименко та інші)
[7, c. 182]. Для фахівців-коучів коучинг – це планований двосторонній процес, у якому людина розвиває вміння та досягає обкреслених компетенцій
за допомогою ретельної оцінки, цілеспрямованої
практики та регулярного зворотного зв’язку. Варто
зазначити, що класичний коучинговий процес можна
розглядати через декілька поетапних кроків: аналіз; планування; впровадження; оцінка [7, с. 182].
Мета статті – проаналізувати роль педагогічного коучингу у формуванні соціальної культури
саморозвитку та самовдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Застосування
коучингу в педагогічному процесі передбачає:
системний супровід студента, спрямований на
ефективне досягнення важливих для нього цілей
у конкретні терміни, у результаті чого в суб’єкта
формуються гнучкість і адаптивність до змін, здатність швидко й ефективно реагувати в критичних
ситуаціях; партнерська комунікативна співпраця,
що допомагає добиватися значних результатів
у різних сферах життєдіяльності; безперервний
процес розвитку, вдосконалення, розкриття потенціалу особистості для досягнення максимального
результату; систему взаємодії з коучем, із самим
собою, з навколишнім світом; технологію, що
дає змогу переміститися із зони проблеми в зону
ефективного рішення; засіб сприяння, допомоги
особистості в пошуку її власних рішень у складній
для неї ситуації; «Young Scientist» – модель взаємодії суб’єктів, завдяки якій коуч-викладач підвищує рівень мотивації і відповідальності – як у себе,
так і у студентів; особливе підтримуюче ставлення
до студента, згідно з яким він сам досягає своєї
мети, сам розв’язує проблеми, реалізуючи власні
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здібності та можливості; вид індивідуальної підтримки особистості, що ставить своїм завданням
професійне та особистісне зростання, підвищення
персональної ефективності; спосіб, що складається з таких кроків: встановлення партнерських
взаємостосунків між викладачем і студентами;
спільне визначення завдань для досягнення
конкретної мети; дослідження проблеми; визначення внутрішніх і зовнішніх перешкод на шляху
до результату; вироблення й аналіз можливостей
для подолання труднощів у розв’язанні проблеми;
вибір конкретного варіанта дій і складання плану
дій; домовленість про те, що конкретно повинно
бути зроблено і в які терміни [8, с. 173].
Коуч-тренери відіграють важливу роль у розвитку, а тому виявлення та залучення до хорошої та
ефективної тренерської практики є життєво важливим для продовження досягнення успіху [10].
Коучинг – технологія, яка базується на демократичному стилі керівництва, сформованому системному мисленні та певним чином організованій
техніці запитань, що в кінцевому підсумку орієнтована на перспективу позитивних змін та оптимізацію виробничих відносин на основі співпраці й
налагодження зворотного зв’язку [3]. Коучинг – це
сфокусований на рішенні, орієнтований на результаті систематичний процес співпраці, під час якого
коуч сприяє поліпшенню виконання завдань, збільшенню життєвого досвіду, самостійному навчанню
й особистісному зростанню людей [2, с. 9]. На
думку Е. Гранта, коучинг сприяє розвитку емоційного інтелекту, оскільки поліпшує здатність розуміти та використовувати емоції конструктивним
способом. Дослідник робить висновок, що ключовим фактором успіху в поліпшенні виконання
роботи є добре керівництво, а ключовим фактором
успіху в поліпшенні керівництва є самосвідомість,
тобто наявність сильного емоційного інтелекту [3].
Показником нашої здатності до спілкування,
вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти
почуття інших людей є емоційний інтелект – EQ,
який вважається емоційним еквівалентом пізнавального інтелекту (IQ). У своєму сучасному звучанні термін «емоційний інтелект» було застосовано в 1990 році Пітером Саловеєм (Peter Salovey)
та Джоном Д. Маєром (John D. Mayer). Вони говорили про нього як про форму соціального інтелекту, яка передбачає здатність відстежувати свої
власні почуття та емоції, а також почуття та емоції
інших людей; розпізнавати їх і застосовувати цю
інформацію для керування власним мисленням і
діями [4]. Коучинг – це професійні відносини, які
допомагають людям досягти видатних результатів
у своєму житті, кар’єрі тощо. Коуч допомагає подолати розрив між тим, де людина перебуває зараз,
і тим, де вона хоче бути. У відносинах між клієнтом
і коучем використовується широкий спектр поведінкових технік і методів, які допомагають клієнтові



досягти встановленого набору цілей, поліпшити
його професійні показники й задоволення. Простіше кажучи, коучинг – це робота над собою під
керівництвом тренера, який допомагає розібратися в цілях і шляхах їх досягнення [6].
Педагогічний коучинг (від англ. сoaching – наставляти, надихати, тренувати для спеціальних цілей,
підготовляти до розв’язання певних завдань) – це
різновид технології науково-методичного супроводу, система андрагогічних принципів і прийомів,
що сприяють розвитку потенціалу особистості
та групи людей, які спільно працюють (команди,
організації), а також забезпечують максимальне
розкриття та ефективну реалізацію цього потенціалу. За визначенням Міжнародної федерації
коучингу, коучинг – це система реалізації спільного соціального, особистісного, творчого потенціалу учасників процесу неперервного розвитку
педагогічної майстерності з метою отримання
максимально можливого результату; співробітництво. Основні загальноприйняті значення терміна
«педагогічний коучинг» такі: індивідуальне консультування (професійно-фахове, технологічне,
психолого-педагогічне, навчально-методичне) для
досягнення вищих професійних та особистісних
досягнень (акме-рівня); адаптивний стиль управління персоналом, спрямований на неперервний
розвиток педагогічної майстерності педагогічного
працівника за індивідуальною освітньою траєкторією протягом усього життя, уміння вчитися і
самовдосконалюватися; форма індивідуального і
групового консультування для проєкт-менеджерів
і керівних працівників середнього і/або вищого рівнів [9, с. 13]. Навички коуча: емпатія; використання
відкритих питань; стратегічне бачення; взяття відповідальності за результати інших. Інакше кажучи,
якщо клієнт досягає успіху – це хороша новина і
для коуча. Якщо клієнт не справляється, варто
вивчити, що можна зробити краще, ефективніше
або просто по-іншому) [6].

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Висновки. Отже, феномен коучингу полягає
не лише в його навчальних можливостях, а також
у формуванні соціальної культури саморозвитку
та самовдосконалення.
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У статті описано основні досягнення
комп’ютерної лігводидактики як галузі, яка
вивчає теорію та практику використання
комп’ютерних і мережевих технологій у
викладанні іноземних мов, проаналізовано
досвід упровадження в практику викладання іноземних мов різних форм і засобів
сучасних інформаційних технологій і визначено шляхи їх ефективного використання
з метою оптимізації навчального процесу.
Наголошується, що комп’ютерна лінгводидактика як інноваційна галузь перебуває
на етапі теоретичного та практичного
вивчення вченими багатьох країн світу,
у тому числі й вітчизняними науковцями.
За своєю природою методика викладання
іноземних мов зацікавлена у використанні
мультимедійних та інформаційних властивостей
інформаційно-комп’ютерних
технологій, оскільки саме ці якості можуть
допомогти реалізовувати основні принципи
дидактики, а саме: наочність, доступність, індивідуальність, усвідомленість,
активність. У зв’язку зі стрімким розвитком мультимедійних засобів і поширенням
Інтернету можна говорити про новий підхід
до створення комп’ютерного навчального
середовища, який полягає в системному
та комплексному використанні ретельно
підібраних автентичних і навчальних матеріалів, прикладних та інструментальних програм. Можливість використання
комп’ютера під час практичних занять з
іноземної мови в закладі вищої освіти зумовлена специфікою цієї дисципліни. Провідним
компонентом змісту навчання іноземній
мові є навчання різних видів мовленнєвої
діяльності: говоріння, читання, аудіювання,
письма. Навчальні комп’ютерні програми
можуть використовуватися як тренажери,
які сприяють організації самостійної роботи
студентів, створюючи умови, у яких вони
самостійно формують свої знання. Характерною особливістю сучасного етапу розвитку комп’ютерної лінгводидактики є максимально тісна інтеграція комп’ютерного і
традиційного навчання. Наголошується, що
сучасний викладач іноземної мови повинен
не лише володіти професійними знаннями
свого предмета, а й глибоко усвідомлювати
роль комп’ютерних, мережевих і телекомунікаційних технологій у викладанні мови.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Розвиток теорії навчання іноземних мов у парадигмі формування нового освітнього простору
безпосередньо пов’язаний із безперервною технологізацією всіх сфер людського життя. Стрімкий
перехід світового співтовариства до нових видів
комунікації створює умови для формування нових
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Ключові слова: інформаційно-комунікаційні
технології, Веб 2.0, мультимедійні засоби,
навчальні комп’ютерні програми, скайп.
The article describes the main achievements of
computer linguodidactics as a field of science
that studies the theory and practice of using
computer and network technologies in teaching foreign languages, analyzes the experience
of implementing various forms and means of
modern information technology in the practice of
teaching foreign languages and identifies ways
to use them effectively. in order to optimize the
learning process. It is noted that computer linguodidactics as an innovative field is at the stage of
theoretical and practical study by the researchers
from many countries around the world, including
domestic scientists. By its nature, the methodology of teaching foreign languages is interested
in using multimedia and information properties of
information and computer technology, because
these qualities can help implement the basic principles of didactics, namely: clarity, accessibility,
individuality, awareness, activity. Due to the rapid
development of multimedia and the spread of the
Internet, we can talk about a new approach to
creating a computer learning environment, which
suggests the systematic and integrated use of
carefully selected authentic and educational
materials, applications and computer programming tools. The possibility of using a computer
during practical classes in a foreign language
class is due to the specifics of this discipline.
The leading component of the content of learning a foreign language is training different types
of speech activities: speaking, reading, listening,
writing. Educational computer programs can be
used as simulators that help organize the individual work of students, creating the environment
in which they independently form their knowledge. A characteristic feature of the current stage
of computer linguodidactics development is the
closest possible integration of computer and traditional learning. The article emphasizes that a
modern foreign language teacher must not only
have professional knowledge of the subject, but
also be deeply aware of the role of computers,
network and telecommunication technologies in
language teaching.
Key words: informative and communicative
technologies, Web 2.0, multimedia means, training computer programs, Skype.

освітніх і педагогічних технологій, а якісно нові
характеристики сучасних інформаційних і комунікаційних технологій поступово модернізують підходи до організації навчання іноземних мов. Необхідність широкого застосування інформаційних
технологій у викладанні мови є загальновизнаною. Використання комп’ютерів стає невід’ємною
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частиною навчального процесу, а отже, зростає
інтерес педагогів до цієї галузі методики. Очевидним є той факт, що сучасний викладач іноземної мови повинен не лише володіти професійними знаннями своєї дисципліни, а й глибоко
усвідомлювати роль комп’ютерних, мережевих,
телекомунікаційних технологій, бути обізнаним із
різними формами, технологіями та підходами до
викладання іноземної мови. У зв’язку з інтенсивним поширенням інформаційних мереж і новими
можливостями програмного забезпечення спостерігається динамічний розвиток порівняно нового
наукового напряму – комп’ютерної лігводидактики.
Комп’ютерна лінгводидактика – це галузь
лігводидактики, яка вивчає теорію та практику
використання комп’ютерів у викладанні мови; це
міждисциплінарна галузь, яка тісно пов’язана з
розвитком інформаційних технологій, прикладною та математичною лінгвістикою, розробками у
сфері штучного інтелекту, дизайну комп’ютерних
програм, теорією та практикою комп’ютерного
навчання. Динамічно розвиваючись, комп’ютерна
лінгводидактика стоїть на порозі нового етапу, а
саме переходу від описово-теоретичного характеру можливостей інформаційних-комунікаційних
технологій (далі – ІКТ) до їх широкого практичного
використання у викладанні мов, оскільки на програмно-технічному рівні створені всі передумови
для незалежної творчої діяльності педагога [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням комп’ютеризації процесу навчання мов
присвячені дослідження багатьох як зарубіжних,
так і вітчизнах учених, серед них – А. Богомолова,
А. Гарцов, Л. Златів, О. Капінус, М. Козуб, О. Кучерук, Л. Люлька, Є. Полат, М. Шишкіна, М. Леві,
К. Беатті та ін. Вони акцентували увагу на психолого-педагогічних, дидактичних і лінгвометодичних
особливостях нових інформаційних технологій,
шляхах запровадження цих технологій у процес
формування мовних компетентностей, а також на
підготовку спеціалістів, здатних ефективно використовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні. Методичним шляхам застосування
досягнень комп’ютерної лінгводидактики у викладанні мовознавчих дисциплін та обґрунтуванню
необхідності розробки цілісної системи методів
запровадження ІКТ у навчальний процес присвячені дослідження Л. Златів [3]. Сучасні проблеми
використання нових інформаційно-комунікативних
технологій у лінгвістиці й лінгвістичній освіті аналізують у працях О. Капінус, Л. Люлька [4; 7]. М. Козуб
розкриває загальні поняття комп’ютерної лінгводидактики та її місце в методиці викладання мов [5].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Зважаючи на інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних засобів і появу все нових ресурсів і можливостей, які
можна застосовувати у викладанні іноземних мов,

дослідження в галузі комп’ютерної лінгводидактики залишаються актуальними, висуваючи нові
завдання, пріоритетом яких є активне використання ІКТ для вирішення професійних завдань у
практичній роботі викладача іноземної мови на
новому технологічному рівні.
Мета статті – визначити роль комп’ютерної
лінгводидактики в методиці викладання іноземних
мов, проаналізувати основні досягнення та визначити перспективи використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі.
Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна
лінгводидактика – галузь методики викладання
іноземної мови, яка інтенсивно розвивається.
З кінця минулого століття вона зазнала значних
змін, зумовлених розвитком обчислювальної техніки та концепції освіти. Можливості, які надають
сучасні інформаційні технології, мають значний
вплив на сучасні форми та методи викладання
мов. Цікавість до комп’ютерної лінгводидактики
зростає, оскільки використання комп’ютерів стає
невід’ємною частиною навчального процесу. Її
використання відкриває нові можливості як для
викладачів, так і для студентів, даючи змогу вирішувати принципово нові завдання в методиці
викладання іноземних мов.
Термінологічна система теорії навчання з використанням комп’ютерів тісно пов’язана з розвитком
термінології обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Такі поняття, як «електронний»,
«автоматичний», «обчислювальний», які використовувалися в перші роки існування електронно-обчислювальних систем, були характерними
й для лінгвістики: «обчислювальна лінгвістика»,
«автоматична обробка тексту», «електронний
словник» тощо. З часом на зміну терміна «електронно-обчислювальна машина» (ЕВМ) прийшов
термін «комп’ютер», ставши загальновживаним
(«комп’ютерна техніка», «комп’ютерні технології»,
«комп’ютерна лінгвістика»). Останнім часом широкого вжитку набули також терміни «інформаційні
технології», «інформаційно-комунікаційні технології», у яких відобразилися сучасні можливості
комп’ютерної техніки й телекомунікацій. У зарубіжній літературі для визначення галузі теорії та
практики використання комп’ютерів у навчанні
мов найбільш поширеним став термін «Computer
Assisted Language Learning» (CALL), який використовується як узагальнюючий, охоплюючи весь
комплекс теоретичних і прикладних проблем,
пов’язаних із комп’ютерним навчанням мови, від
методологічних принципів дизайну та розробки
програм до психолого-педагогічних аспектів використання комп’ютерів у навчальному процесі [9; 10].
Центральне місце в комплексі програм, які
створюють комп’ютерне навчальне середовище,
посідають навчальні програми. Такі програми
можуть бути різних видів: навчальні, прикладні,
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інструментальні, телекомунікаційні. Характерною
рисою сучасного етапу розвитку комп’ютерної
лінгводидактики є тісна інтеграція комп’ютерного
і традиційного навчання. Це пов’язано не лише
з тим, що ресурси Інтернету широко використовуються як джерело автентичних матеріалів для
практичних занять і самостійної роботи, а й зі змінами структури навчальних комплексів і появою
нових видів навчальних посібників.
Сьогодні можна знайти багато комп’ютерних
навчальних програм, які зазвичай доповнюють навчальні комплекси видавництв: Pearson,
Longman, McMillan, Oxford University Press тощо.
На сайтах цих видавництв створюються вебсторінки, які містять посилання на ресурси Інтернету, додаткові навчальні матеріали й завдання,
включають методичні рекомендації та інші матеріали для викладачів.
Найбільш серйозним недоліком у вирішенні
проблем щодо розробок комп’ютерних навчальних програм у викладанні мов уважається неможливість викладача-практика впливати на якість
і вдосконалювання програмних продуктів. Абсолютна залежність від програміста не дає змоги
йому стати суб’єктом інформатизаційних процесів у його професійній галузі, а отже, створювати
й прогнозувати педагогічні й дидактичні інновації,
які повинні з’являтися як результат розвитку нових
форм комунікації в середовищі новітніх інформаційних технологій [6]. Комп’ютерні програми, як
і друковані посібники, потребують адаптації до
потреб конкретної аудиторії. Тож виникає потреба
в таких спеціальних програмних засобах, які б
дали змогу викладачеві створювати комп’ютерні
навчальні матеріали або вносити необхідні зміни
в ті, які використовуються, без залучення програмістів. Це завдання вирішують інструментальні
комп’ютерні програми, які зараз активно розробляються та запроваджуються в практику. Так, наприклад, «авторські програми» (authoring programs)
дають можливість наповнювати новим мовним
змістом вправи заданого формату, можна вводити
не лише тексти, а й зображення, аудіо- та відеоматеріали. Отже, можливості, які надають сучасні
інформаційні технології, настільки суттєві для
інтенсифікації процесу навчання мові, його індивідуалізації та орієнтації на реальну комунікацію,
що використання комп’ютерів стає невід’ємною
частиною навчального процесу, а підключення до
Інтернету – стандартною вимогою до оснащення
навчального кабінету.
Одним із ключових факторів електронного
навчання мови є презентація нового матеріалу,
його експлікація та семантизація. Популярним
способом застосування комп’ютерних технологій є створення мультимедійної Power Point презентації. Використання комп’ютерних презентацій
під час практичних занять з іноземної мови дає
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ввести новий лексичний, країнознавчий матеріал у найбільш прийнятній для розуміння формі,
оскільки при цьому реалізується принцип наочності. До переваг мультимедійних презентацій
можна віднести такі:
–– поєднання текстової, аудіо- та відеонаочності;
–– акцентування уваги студентів на суттєвих
моментах презентованої інформації;
–– одночасне залучення кількох видів пам’яті:
зорової, слухової, емоційної;
–– можливість здійснення контролю засвоєння
нових знань і систематизації вивченого;
–– економію навчального часу;
–– формування комп’ютерної мультимедійної
компетентності студентів.
Створення презентацій у програмі Microsoft
Power Point і їх застосування в навчальному процесі дає змогу підвищити ефективність засвоєння
матеріалу студентами та проводити практичні
заняття на якісно новому рівні, використовуючи,
замість дошки, проекцію з екрану комп’ютера на
великий екран на стіні. У таких презентаціях легко
адаптувати навчальний матеріал до особливостей групи. Презентації можна використовувати на
різних етапах практичного заняття, при цьому їх
суть як наочного засобу не міняється, змінюються
лише її форми, залежно від поставлених цілей.
Важливу роль у викладанні іноземних мов відіграють сервіси Веб 2.0 (Web 2.0). Сервіси Веб 2.0,
які ще називають соціальними сервісами (social
software), – це мережеве програмне забезпечення,
яке підтримує групову взаємодію. Це комплексний
підхід до організації, реалізації та підтримки вебресурсів. Особливістю Веб 2.0 є принцип залучення
користувачів до наповнення та багаторазового вивірення змісту. Якщо у Веб 1.0 користувач міг лише
споживати інформацію, запропоновану розробником на сайті, то завдяки Веб 2.0 користувач може
стати співавтором, а отже, уносити зміни, виправлення, доповнення, давати свою оцінку, задавати
питання й отримувати відповіді від професіоналів.
Таким чином, створений користувачами продукт
стає важливим каналом соціальної комунікації.
За популярністю використання в навчальному
процесі навчальні технології на основі Веб 2.0
набирають стрімкого поширення, їх питома вага
порівняно з іншими інтерактивними технологіями, які використовуються у вищій школі, постійно
збільшується. Така популярність визначається
такими особливостями Веб 2.0:
можливістю швидкого створення контенту;
–– можливістю редагування;
–– можливістю спільної роботи над будь-яким
проектом;
–– можливістю комунікації;
–– можливістю зберігання об’ємної інформації
в мережі замість електронних носіїв тощо [2].



ТЕОРІЯ
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Сьогодні найпоширенішими комп’ютерними
технологіями, які використовують викладачі іноземної мови, є:
–– використання Інтернет-сайтів з викладання
іноземної мови;
–– застосування Skype в навчанні іноземної
мови;
–– пошук викладачем додаткової інформації
в Інтернеті для використання її під час занять;
–– пошук студентами за завданням викладача
додаткової інформації в мережі Інтернет;
–– використання блогів для самостійного
вивчення мови.
Зупинимося детальніше на тих, які використовуються нами у викладанні англійської мови студентам Сумського національного аграрного університету.
Інтернет-сайти допомагають вирішити цілу
низку дидактичних завдань, наприклад, сприяють формуванню вмінь і навичок читання з використанням матеріалів глобальної мережі, особливо професійного спрямування; збагаченню
словникового запасу; формуванню мотивації до
вивчення іноземної мови; розширенню світогляду
студентів. Прикладом такого сайту може бути BBC
Learning English (http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/). На сайті розміщено різноманітні навчальні й методичні матеріали, які можуть
використовувати студенти для перевірки власних
знань, розширення словникового запасу, для розвитку навичок читання та аудіювання, читаючи,
прослуховуючи або переглядаючи репортажі про
події у світі. Отже, використання сайту реалізує
основні принципи навчання: доступність, індивідуалізацію, наглядність, активність.
Корисним сервісом у вивченні іноземної мови є
Skype – безкоштовне програмне забезпечення, яке
використовується для зв’язку між абонентами, які
перебувають у будь-якій точці світу (чат, голосова
розмова, відеодзвінок), для пересилання файлів
будь-якого розміру з максимальною швидкістю,
для організації телефонних конференцій. Онлайн
спілкування сприяє розвитку комунікативної компетенції студентів. Використання Skype з навчальною метою дає студентам можливість спілкування
з носіями мови, брати участь у групових заняттях,
семінарах, вебінарах і конференціях, які проводять
носії мови. Занурення в іншомовне середовище в
процесі вивчення іноземної мови є ефективним
фактором. Проте не кожен може побувати в країні,
мова якої вивчається. Skype створює можливість
не лише чути мову, а й слідкувати за жестами,
мімікою, інтонацією співрозмовника. В онлайннавчанні цю програму можна використовувати для
зв’язку зі студентами, які навчаються віддалено,
наприклад, перебуваючи на виробничій практиці.
YouTube – це сервіс, який надає послуги з розміщення відеоматеріалів. Користувачі можуть

проглядати, додавати, коментувати, ділитися з
друзями тими чи іншими відеозаписами. Завдяки
простоті й зручності використання YouTube став
одним із найпопулярніших відеохостингів і третім
за кількістю відвідувачів сайтом. Використання
відео в процесі навчання іноземних мов дає унікальну можливість оволодіння не лише мовою, а
й іншомовною культурою. На відміну від друкованого або аудіотексту, які виконують інформативну,
освітню, виховну та розвивальну функції, відео,
окрім змістового складника, надає ще й візуальну
інформацію. Зорова опора сприяє кращому й
повнішому розумінню змісту повідомлення. Використання відеоматеріалів у навчальному процесі
активізує увагу та пам’ять студентів, розширює
їхній світогляд, розвиває комунікативні навички.
Щоб застосування відео на занятті стало ефективним навчальним засобом, важливо дотримуватися певних умов:
–– зміст матеріалу має відповідати тематиці
заняття й мовному рівню студентів;
–– відео повинно давати студентам можливість
розвивати їхні мовні, комунікативні, соціокультурні
компетентності;
–– перегляду відео мають передувати чіткі
інструкції викладача, спрямовані на досягнення
конкретної навчальної мети.
Навчальні відеоролики на сайті YouTube можна
використовувати в тому числі й для пояснення
граматики. У них граматичний матеріал презентується у візуальній формі у вигляді схем, таблиць,
малюнків, пісень [8].
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) – система управління курсами, яка розповсюджується за ліцензією компанії
GNU GPL. Система зорієнтована передусім на взаємодію між викладачем і студентами. Ця система
містить інструменти для підготовки й проведення
занять та оцінювання навчальних досягнень студентів шляхом застосування сучасних технологій
навчання. Водночас вона легка в застосуванні.
Навчальні курси, розміщені на цій платформі,
можуть включати такі матеріали, як анотація курсів, список інформаційних ресурсів, завдання,
теми для обговорення, тести, анкети тощо.
Робота над створенням навчально-предметного курсу відповідного типу – багатоаспектний
процес, що ґрунтується на принципах модульності в структуруванні навчально-методичних
матеріалів, системності, цілісності представлення
інформації з усього навчального курсу, науковості,
доступності, відкритості, інтерактивності, технологічності навчання, комп’ютерної візуалізації
навчального матеріалу, методичної доцільності
змісту навчальних матеріалів і видів навчальної
діяльності, можливості вибору індивідуальної траєкторії просування в навчанні, предметно-практичного спрямування тощо [6].
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Використання
інформаційно-комунікаційних
технологій у викладанні іноземних мов чинить
суттєвий вплив на форми й методи презентації
навчального матеріалу, на характер взаємодії
між студентами та викладачем і, відповідно, на
методику проведення заняття. Разом із тим вони
не заміщають традиційні підходи до навчання,
а доповнюють їх, значно підвищуючи ефективність. Важливо правильно визначити місце ІКТ
в навчальному процесі та застосовувати їх там,
де вони будуть ефективнішими, ніж звичні педагогічні методи. Саме в цьому напрямі працює
комп’ютерна лінгводидактика.
Висновки. Останнім часом теорія і практика
навчання іноземних мов суттєво збагатилася за
рахунок Інтернет-ресурсів. Важливо зазначити, що
ресурси Інтернету для комп’ютерної лінгводидактики мають виняткове значення, оскільки забезпечують можливість реального спілкування мовою,
яка вивчається, доступ до автентичних матеріалів
і величезної кількості навчальних ресурсів у текстовому, аудіо- та відеоформатах.
Дослідження щодо опанування іноземною
мовою з використанням сучасних комп’ютерних
технологій засвідчують кардинальні зміни в організації навчання іноземних мов, називаючи їх
«Інтернет-революцією» у викладанні мови. Суттєвих змін під впливом розвитку новітніх інформаційних технологій зазнає й теорія навчання іноземних
мов. Лінгводидактичні можливості, що зростають,
інформаційно-комунікаційних технологій ще не
отримали чіткого науково-теоретичного обґрунтування, яке могло б стати зрозумілим путівником
для викладачів у їхній повсякденній практичній
роботі. Оволодіння методикою застосування ІКТ
у викладанні іноземних мов є одним із ключових
факторів успішності інформатизації мовної освіти.
Лише науковий підхід до виявлення й вивчення
нових дидактичних і методичних закономірностей навчання з використанням комп’ютера та ІКТ
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дасть змогу розробляти інноваційні методики, що
відповідають сучасним запитам.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гарцов А.Д. Компьютерная лингводидактика: цели и задачи. Полилингвиальность и
транскультурные практики. 2007. № 2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternayalingvodidaktika-tseli-i-zadachi.
2. Горошко Е.И. Интернет-технологии в образовательном процессе в вузе. 2009. URL: http://www.
slideshare.net/annamolodykh/internettekhnologiivobraz
ovatelnomprocessevvuze.
3. Златів Л.М. Комп’ютерна лінгводидактика у
викладанні мовознавчих дисциплін для студентівфілологів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». 2014. Вип. 29. С. 116–120. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_29_27.
4. Капінус О.Л. Використання комп’ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ. Науковий
вісник Донбасу. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/nvd_2012_2_16.
5. Козуб М.В. Комп’ютерна лінгводидактика у
викладанні іноземних мов. Проблеми інженернопедагогічної освіти. 2011. № 32–33. С. 110–117.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2011_32-33_17.
6. Кучерук О.А. Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики. Інформаційні технології і
засоби навчання. 2014. Т. 41. Вип. 3. С. 83–91. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_9.
7. Люлька Л.А. Індивідуалізація та диференціація навчання за допомогою комп’ютерних навчальних систем. Лінгвокультурний дискурс у парадигмі
професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. Київ : КНЕУ, 2015. С. 570–578.
8. Dudeney G. How to teach English with technology.
Edinburgh : Longman, 2007.
9. Beatty K. Teaching and Researching ComputerAssisted Language Learning. Pearson Education
Limited, 2003. 259 p.
10. Levy M. CALL Dimentions: Options and Issues in
Computer-Assisted Language Learning. Mahwah, NY :
Routledge, 2006. 310 p.



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

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ»
PRACTICAL APPLICATION OF BUSINESS GAMES IN THE STUDY
OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS
OF THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC-PRODUCTION COMPLEX
“ALL-UKRAINIAN EDUCATIONAL CONSORTIUM”

УДК 81’242:378
DOI https://doi.org/10.32843/26636085/2021/35.3
Гунько І.В.,
канд. техн. наук, доцент,
віцепрезидент
Навчально-наукового виробничого
комплексу «Всеукраїнський науковонавчальний консорціум»
Волошина О.В.,
канд. філол. наук, доцент,
доцент кафедри української та
іноземних мов
Вінницького національного аграрного
університету

У статті зазначено, що запровадження
інвестиційно-інноваційних проєктів, які є
конкурентоспроможними на світових ринках, сприяє тому, що сучасному суспільству
потрібні наполегливі, висококваліфіковані
фахівці, які відповідатимуть вимогам світового ринку. Процес адаптації студентів
виконується шляхом переходу від вимог
засвоєння студентами стандартного
набору знань, практичних умінь та навичок до розвитку здібностей орієнтуватися
в різноманітності складних, непередбачуваних професійних ситуаціях. Викладання
іноземної мови в науково-навчальному консорціумі здійснюється за допомогою методів інтерактивного навчання, найбільш
ефективним із яких є ділова гра. Ділова
гра дозволяє здійснювати імітацію різних
аспектів професійної діяльності та соціальної взаємодії студентів. Також це метод
ефективного навчання, оскільки здійснює
перехід від абстрактного характеру опанованого матеріалу до реальних умов професійної діяльності. Викладання іноземної
мови в науково-навчальному консорціумі із
застосуванням ділових ігор спрямоване на
вирішення комплексних завдань: засвоєння
нового, закріплення старого матеріалу,
розвитку творчих здібностей, формування
загальнонавчальних умінь, дає можливість
студентам зрозуміти і вивчити навчальний
матеріал із різних позицій. Ділова гра виступає в навчальному процесі як засіб навчання
і засіб контролю, метод активізації навчальної діяльності студентів і організації колективної взаємодії, як засіб підвищення рівня
мотивації. Технологія ділової гри має низку
специфічних рис. Умовами її проведення є
психологічні та педагогічні вимоги. Викладання іноземної мови в науково-навчальному консорціумі здійснюється з урахуванням значущості для кожного з учасників.
Викладач, який застосовує гру як форму
навчання, має бути впевнений в доцільності її використання, повинен визначити
мету гри відповідно до завдань навчального
процесу. Ділові ігри мають становити систему, яка передбачає їхню послідовність
і поступове ускладнення. Водночас необхідно враховувати особливості групи та її
учасників. У діловій грі переважає момент
самонавчання над навчанням. Істотним
чинником варто назвати її проблемність,
адже у професійній сфері часто виникають
ситуації, що потребують оперативного
втручання. Викладання іноземної мови в
науково-навчальному консорціумі здійснюється за допомогою таких типів ділової
гри, як: гра-співробітництво, гра-змагання,
гра-конфлікт. Виокремлено етапи технології підготовки і проведення ділової гри.
Виділено чинники, що впливають на результативність ділової гри, а саме: лінгвістичні,
дидактичні, психологічні.
Ключові слова: ділова гра, метод навчання,
інноваційні методи навчання, типи ділових
ігор, система вищої освіти.

The article notes that the introduction of investment and innovative projects that are competitive in the world markets contributes to
the fact that modern society needs persistent,
highly qualified professionals who will meet the
requirements of the world market. The process
of the student’s adaptation is performed by moving from the requirements of students to master a standard set of knowledge, practical skills
and abilities to develop the ability to orient in a
variety of complex, unpredictable professional
situations. The teaching of a foreign language
in a research and training consortium is carried
out using interactive learning methods, the most
effective of which is a business game. Business
game allows you to simulate various aspects of
professional activities and social interaction of
students. Also, it is a method of effective learning, as it makes the transition from the abstract
nature of the mastered material to the real conditions of professional activity. The teaching of a
foreign language in a scientific and educational
consortium in the application of business games
is aimed at solving complex problems: learning
new, consolidating old material, developing creative abilities, the formation of general skills,
enables students to understand and study educational material from different positions. Business game acts in the educational process as
the means of learning and the means of control,
a method of intensifying the educational activities of students and the organization of collective interaction, as the means of increasing the
level of motivation of students. Business game
technology has a number of specific features.
The conditions for its implementation are psychological and pedagogical requirements. The
teaching of a foreign language in a scientific and
educational consortium is carried out by taking
into account the importance for each of the participants. Using the game as a form of learning,
the teacher must be confident in the appropriateness of its use, must determine the purpose
of the game in accordance with the objectives
of the learning process. Business games should
be a system that provides a certain sequence
and gradual complication. It is necessary to take
into account the characteristics of the group
and its members. In the business game, the
moment of self-learning prevails over learning.
A significant factor should be called its problem,
because in the professional sphere there are
often situations that require surgical intervention.
The teaching of a foreign language in a research
and educational consortium is carried out by
using the following types of business game:
a game-cooperation, a game-competition, a
game-conflict. The stages of technology of
preparation and carrying out of business game
are allocated. The effectiveness of the business
game is influenced by the following factors: linguistic, didactic, psychological.
Key words: business game, teaching method,
innovative teaching methods, types of business
games, system of higher education.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Постановка проблеми в загальному вигляді.
Реформування діяльності закладів освіти, що відбувається нині в нашій державі, а також модернізація професійної освіти, яка по’язана з новим
витком реформ, у поєднанні з пошуком шляхів
інтеграції української освіти до світового освітнього простору, продукує необхідність переосмислення основних методологічних підходів до організації процесу підготовки майбутніх бакалаврів,
зокрема і фахівців з економіки, фінансів, права,
машинобудування та спеціалістів енергетичних
ринків. Основним завданням модернізації є забезпечення якісної підготовки фахівців, що відповідатимуть вимогам Європейського Союзу.
Натепер зміцнення фінансово-економічного
та промислового секторів, розроблення та запровадження інвестиційно-інноваційних проєктів, що
є конкурентоспроможними на світових ринках,
сприяє тому, що сучасному суспільству потрібні
наполегливі, висококваліфіковані фахівці, які відповідатимуть вимогам світового ринку. Заклади вищої
освіти повинні сприяти підготовці компетентних
фахівців, здібних до швидкої професійної адаптації в сучасних мобільних умовах інтеграції суспільства і до швидкого опанування новітніх технологій.
Останніми роками в закладах вищої освіти відбувається перехід від вимог засвоєння студентами
стандартного набору знань, практичних умінь та
навичок до розвитку здібностей орієнтування в
різноманітності складних, непередбачуваних професійних ситуаціях.
Застосування ділової гри у процесі викладання
іноземної мови в майбутніх фахівців із права, економіки, фінансів, машинобудування й енергетичної
галузі, є засобом моделювання різноманітних умов
професійної діяльності (непередбачувані й екстремальні також), методом пошуку нових шляхів її
виконання. Ділова гра дозволяє здійснювати імітацію різних аспектів професійної діяльності і соціальної взаємодії студентів. Також вона є методом
ефективного навчання, оскільки здійснює перехід
від абстрактного характеру опанованого матеріалу до реальних умов професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Застосування ділової гри у процесі викладання іноземної мови розглядалося у працях таких учених:
Є.В. Коротковської, Т.В. Черевичко, А.С. Лиштвана, Я.А. Жуковської, Т.Л. Полякової, О.П. Катеруші, М.Л. Разу, О.Ф. Волобуєва, П.М. Городова,
О.І. Гуськова, М.С. Кравчука, Т.І. Олійника,
О.В. Торічного й інших.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У наукових працях наведених учених визначено широкий спектр застосування ділових ігор, їхні соціальні й емоційні
аспекти, але вони висвітлені як окремий методологічний прийом, без урахування комплексної взаємодії теорії та практики в навчальному процесі.
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Мета статті полягає в розробленні комплексного підходу до застосування ділових ігор в освітньому процесі науково-навчального консорціуму.
Виклад основного матеріалу. Вільне володіння іноземною мовою фахівцями з економіки,
фінансів, права, машинобудування та спеціалістами енергетичних ринків є важливою умовою їх
професійної підготовки. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції фінансово-економічного
сектору до закордонних ринків фахівцями у виконанні своєї професійної діяльності відчувається
необхідність у постійному отриманні нової інформації щодо своєї спеціальності, в умінні користуватися базами даних, оформленні різноманітної
документації, більша частина якої представлена
іноземною мовою. Результативність виконання
поставлених завдань насамперед залежить від
урахування культурних особливостей країни ділового партнера, здатності змінювати тактику та
стратегію комунікативної поведінки у веденні ділових переговорів та укладанні контрактів, швидко
адаптуватися в нестандартних, екстремальних
ситуаціях. Володіння іноземною мовою майбутніми фахівцями дозволяє їм ефективно та продуктивно виконувати завдання, що є основним компонентом їхньої професійної підготовки [1, с. 58;
2, с. 36; 3, с. 247; 4, с. 23; 5, с. 306; 6, с. 37].
Процес підготовки студентів до професійно орієнтованого володіння іноземною мовою в науковонавчальному консорціумі здійснюється в декілька
етапів:
– опанування граматичного та синтаксичного
матеріалу;
– опанування професійних завдань;
– формування професійних комунікативних
умінь.
Процес розроблення тематичних планів
вивчення іноземної мови в науково-навчальному
консорціумі здійснюється з урахуванням майбутніх сфер діяльності студентів, а також імовірних професійних ситуацій, з якими вони можуть
зіткнутися. Також береться до уваги підготовка
студентів до спілкування із закордонними партнерами, спільного виконання професійних завдань,
вільного володіння фаховою тематикою їхньої
майбутньої діяльності [7, с. 339; 8, с. 18; 9, с. 32;
10, с. 208; 11, с. 77; 12, с. 54; 13, с. 18; 14, с. 88;
15, с. 446; 16, с. 84].
Під час проведення аналізу ринку праці ми
можемо зазначити, що не завжди рівень володіння іноземною мовою випускниками закладів
вищої освіти відповідає сучасним вимогам підприємств і організацій, які співпрацюють із закордонними партнерами. Що привело до необхідності
застосування нових підходів у підготовці фахівців
з економіки, фінансів, права, машинобудування та
спеціалістів енергетичних ринків з іноземної мови,
удосконалення змісту навчання, запровадження
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професійно орієнтованих інтерактивних методів
навчання, застосування в навчальному процесі
освітніх технологій, які надають можливості ефективно вдосконалити процес вивчення іноземної
мови [17, с. 189; 18, с. 113; 19, с. 142; 20, с. 104;
21, с. 34; 22, с. 160].
У науково-навчальному консорціумі під час
вивчення іноземної мови широко застосовуються
інтерактивні методи навчання, основним із яких
є ділова гра. Завданнями ділової гри є імітація
професійної діяльності, опанування практичних
навичок спілкування іноземною мовою з фахової
тематики. За своєю суттю ділова гра є комплексом
ситуацій професійно орієнтованого спілкування,
що об’єднані за єдиним сценарієм.
Завданнями ділової гри є:
– опанування нового матеріалу;
– повторення раніше пройденого матеріалу;
– розвиток комунікативних здібностей.
Отже, ділова гра надає можливості студентам
вивчати навчальний матеріал не тільки з теоретичного, але й із практичного напряму. Застосування
ділової гри в навчальному процесі дозволяє використовувати її не тільки як засіб навчання, але як і
засіб контролю виконуваних студентами завдань,
стимулювання мотивації студентів, розвитку комунікативних здібностей.
За методикою проведення ділова гра, на відміну від інших методів інтерактивного навчання,
має характерні особливості:
– стимулює студентів до більш ретельного
виконання завдань;
– розвиває лідерські якості;
– спонукає до креативності у виконанні завдань;
– вчить до взаємодії з іншими учасниками
групи;
– розвиває творчі здібності;
– спонукає студентів до самооцінки [23, с. 210;
24, с. 92; 25, с. 24; 26, с. 19].
Викладання іноземної мови в науково-навчальному консорціумі за допомогою ділової гри також
суттєво змінює роль викладача, який активно
сприяє професійному розвитку студентів. Здійснюється не тільки вивчення іноземної мови, але
й ефективне опанування професійних навичок і
умінь. Практичне застосування ділової гри дозволяє іноземній мові бути не метою вивчення, а насамперед засобом вирішення майбутніх професійних
завдань, спонукає студентів до більш активного
опанування інформації фахового спрямування,
тактики поведінки в робочому колективі. Ділова гра
є ефективним методом формування професійно
орієнтованих мовних навичок та умінь, оскільки
під час ділової гри виникають непередбачувані й
екстремальні ситуації, які спонукають студентів
до максимального застосування своїх здібностей,
не тільки демонструвати опанований матеріал, а
використовувати його у професійно орієнтованих

завданнях. Що сприяє розвитку абстрактного мислення, креативності, імпровізації та комунікативності [18, с. 113; 19, с. 142; 20, с. 104; 21, с. 34].
Практичне застосування ділової гри під час
вивчення іноземної мови в науково-навчальному
консорціумі передбачає дотримання низки психологічних та педагогічних вимог. Насамперед
завдання ділової гри мають бути вагомими для
кожного студента. У процесі формування умови
ділової гри викладач повинен ураховувати її мету
та завдання відповідно до навчального матеріалу, доцільність використання відповідно до опанованого матеріалу. За своєю структурою ділові
ігри мають бути систематизовані, містити послідовність виконуваних завдань з їх ускладненням.
Але у формуванні завдань ділової гри викладачу
необхідно враховувати рівень підготовки студентів, оскільки ділова гра має відображати реальне
професійне завдання.
Відповідно до методики виконання ділова гра
стимулює студентів до самонавчання й удосконалення теоретичних і практичних навичок. До цього
спонукає професійна орієнтація завдань, оскільки
в майбутній практичній діяльності перед студентами будуть виникати незаплановані й екстремальні робочі ситуації, які вимагатимуть швидкого
й ефективного вирішення.
Ділова гра спонукає студентів до спільної взаємодії у процесі виконання завдань, що стимулює
до активної праці та більш відповідального ставлення до навчання. Студенти реалізовуються не
тільки як особистості, демонструють свої лідерські
якості, але і як фахівці у сфері своєї майбутньої
професійної діяльності [8, с. 18; 10, с. 208; 11, с. 77;
13, с. 18; 16, с. 84].
Вивчення іноземної мови в науково-навчальному консорціумі здійснюється за допомогою
таких видів ділової гри:
– гра-співробітництво;
– гра-змагання;
– гра-конфлікт.
Відповідно до педагогічної мети ми можемо
виділити такі види ділової гри:
– за участю в навчальному процесі (опановування матеріалу з його узагальненням);
– за пізнавальною функцією (розвиток теоретичних і практичних навичок і умінь);
– за професійно орієнтованою складовою частиною (розвиток ініціативності, комунікабельності,
самонавчання).
У науково-навчальному консорціумі вивчення
іноземної мови за допомогою ділової гри здійснюється в декілька кроків, а саме:
– постановка завдання;
– розподіл студентів на підгрупи;
– отримання підгрупами завдання ділової гри;
– розроблення студентами плану виконання
завдань ділової гри;
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– виконання студентами завдань ділової гри;
– демонстрація студентами вирішених завдань
ділової гри;
– оцінювання результатів завдань ділової гри
групою експертів або викладачем;
– узагальнення результатів ділової гри;
– моніторинг вражень студентів від ділової гри.
На результативність ділової гри впливають
планування та розподілення завдань на етапи
відповідно до складності їх виконання. Викладач
повинен визначити тематику, зміст, мету, очікувану результативність ділової гри. Кожна ділова
гра повинна ґрунтуватися на засвоєному раніше
матеріалі, студенти мають володіти не тільки мовними навичками, але й професійними. Планування ділової гри здійснюється викладачем шляхом визначення її виду відповідно до навчальної
(гра-співробітництво, гра-змагання, гра-конфлікт)
та педагогічної (за участю в навчальному процесі,
за пізнавальною функцією, за професійно орієнтованою складовою частиною) мети. Надалі група
студентів розподіляється на підгрупи (до 10 осіб),
надаються завдання для кожної підгрупи. Також
викладачем плануються методи реалізації завдань
ділової гри, прогнозуються ймовірні проблемні
ситуації, що можуть виникнути у процесі проведення ділової гри. Під час усієї ділової гри викладач
здійснює функцію модератора, управляє виконанням завдань студентами (спрямовує комунікацію
студентів у підгрупі, регулює конфліктні ситуації).
Особливу увагу у процесі планування необхідно
звернути на тематику та час проведення ділової
гри, оскільки студенти повинні володіти не тільки
мовними навичками, але й професійними. У студентів, які ще не опанували тематику з фахового
або мовного спрямування (наприклад, засвоєний
матеріал з іноземної мови, а із професійної дисципліни ще не пройдений, або навпаки), завдання
ділової можуть викликати нерозуміння. Тому
перед плануванням ділової гри необхідно узгодити
тематику фахової та мовної підготовки студентів
[9, с. 32; 10, с. 208; 12, с. 54; 15, с. 446; 16, с. 84].
Отже, на результативність ділової гри впливають такі чинники:
– лінгвістичні (рівень мовної підготовки студентів);
– дидактичні (рівень фахової підготовки студентів);
– психологічні (рівень ініціативності, комунікабельності, самонавчання студентів).
Висновки. За допомогою ділові гри у студентів
підвищується мотивація до вивчення не тільки мовних, але і фахових дисциплін, тому що гра дозволяє наблизити навчальний процес до практичних
умов. Ділова гра використовується для вирішення
комплексних завдань засвоєння нового матеріалу,
закріплення раніше пройденого, розвитку самонавчання. Надає можливість студентам зрозуміти
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і вивчити навчальний матеріал із різних позицій.
Відповідно до педагогічної мети, ділові ігри стимулюють студентів до більш ретельного опанування
навчального матеріалу, розвивають комунікативні
навички, привчають до роботи в колективі.
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У статті розглянуто проблему глибокої кризи традиційної системи цінностей
сучасного суспільства і пошуків нової філософії життя в контексті пріоритетного
значення фізичного та психічного здоров’я
як базової основи життя людини. Автори
статті зазначають, що сьогодні зростає
соціальний запит на формування такого
типу людини, яка здатна тривалий час
зберігати якість всіх своїх життєвих функцій, протистояти негативним впливам й
успішно вирішувати поставлені завдання.
Саме такі фізично загартовані та витривалі, психологічно стійкі та когерентні люди
повинні складати основу українського суспільства.
Спираючись на дослідження провідних
фахівців і міжнародних організацій, автори
статті підкреслюють, що здоров’я підростаючого покоління слід розглядати як інтегральний показник суспільного розвитку та
благополуччя. Але при цьому наводяться
невтішні данні про незадовільний стан
фізичного здоров’я підростаючого покоління.
Авторами статті проаналізовано проблему
соціально-особистісного значення та використання сучасних здоров’язберігаючих технологій у практиці роботи закладів освіти.
Особливу увагу приділено особистісно орієнтованому характеру здоров’язберігаючих
технологій, їх впливу на мотивацію учнів,
можливостям індивідуалізації навчання
при застосуванні технологічного підходу в
навчанні школярів основам здорового способу життя.
У висновках авторів статті зазначено, що
метою всіх здоров’язберігаючих освітніх технологій є формування в учнів необхідних знань,
вмінь та навичок здорового способу життя,
навчання використовувати отримані знання
і досвід в повсякденному житті. Вивчення
мотивації учнів під час відвідування уроків
фізичної культури доводить перевагу мотивів, пов’язаних із покращенням здоров’я та
підвищенням рівня своєї фізичної підготовки.
Авторами статті робляться висновки, що
здоров’язберігаючі технології переважно
мають особистісно орієнтований характер,
створюють сприятливі умови для навчання,
запобігають виникненню стресових ситуацій, дозволяють висувати адекватні вимоги
до учнів і забезпечують грамотно організований руховий режим. Використання

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Перше двадцятиріччя ХХІ-го століття продемонструвало нам рішучі виклики у різних сферах суспільного життя. Політичні та природні катаклізми,
військові конфлікти, глибока економічна криза
разом із пандемією призвели до глобальних змін
у розумінні людиною традиційної системи цінностей і знаменували пошуки нової філософії
життя. Укотре оманлива віра у всеосяжну могутність технічного прогресу з його комп’ютерними та
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здоров’язберігаючих технологій на уроках
фізичної культури виступає необхідною умовою якісної підготовки підростаючого покоління до суспільного життя.
Ключові слова: здоровий спосіб життя,
здоров’язберігаюча технологія, технологічний підхід, руховий режим, особистісно орієнтоване навчання.
The article deals with the problem of the severe
crisis of the traditional system of values in modern society and the identification of new life philosophy within the context of physical and mental
health priority as the basis of human’s life. The
authors of the article point to the fact that nowadays there is an increasing tendency of social
requests for forming such a person who is able
to retain vegetal functions, offset negative effects
and deal with the challenges successfully. Precisely such physically weathered and enduring,
such psychologically stable and coherent people
should be a basis of the Ukrainian society. Based
on the research of the leading professionalism
and the international companies, the authors of
the article highlight that the health of the younger
generation should be regarded as an integrated
index of social development and wellness. At the
same time there are some unpromising records
about the poor status of physical health of the
younger generation. The authors of the article
have studied the problem of socially-personal
value and usage of modern health-preserving
technologies in practice of the work of educational institutions. They paid particular attention
to the personal character of the health-preserving technologies, their impact on the students’
motivation, their possibilities for individualization
of the education process while using the technological method in the students’ education teaching basics of the health lifestyle. In conclusion,
the authors of the article state that the purpose
of all health-reserving educational technologies
are forming necessary knowledge and skills
for a healthy life-style in students, learning to
use the given knowledge and experience on a
daily basis. Studying students’ motivation while
attending classes of physical education proves
the benefits of the motives connected with health
improvement and increasing level of their physical training.
Key words: healthy lifestyle, health-preserving
technology, technological method, active mode,
personal entity.

інформаційними можливостями стала причиною
наростання страху перед майбутнім, розуміння
людиною сучасного життя як постійного стресу.
В умовах системної кризи нашого світосприйняття ми знову повертаємося до базових цінностей і починаємо краще розуміти значення фізичного й психічного здоров’я як базової основи життя
людини. Саме тому в останні роки гостро зростає
соціальний запит на формування генерації людей,
здатних протягом тривалого часу зберігати якість
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всіх своїх життєвих функцій, ефективно протистояти негативним впливам природного і соціального
середовища й успішно вирішувати поставлені суспільним життям завдання. Сучасному суспільству
вже сьогодні вкрай потрібні люди фізично загартовані та витривалі, психологічно стійкі та когерентні
в розумінні сенсу життя та його цінностей.
Формування таких якостей відбувається засобами фізичного виховання на ранніх етапах життя
людини, як правило, у шкільному віці. І найбільше
за реалізацію завдань фізичного виховання відповідають уроки фізичної культури, на яких
учнів навчають принципам і правилам здорового
способу життя, формують силу, витривалість,
вольові якості. Як показала практика, ефективним засобом фізичного виховання виступають
здоров’язберігаючі технології, які значно підсилюють виховний вплив і дозволяють підвищувати
мотивацію учнів займатися фізичними вправами, а
також більше уваги приділяти фізичному здоров’ю.
Розробленням технологічного підходу в
змісті шкільної освіти займалися А. Кіктенко,
О. Любарська, О. Пєхота. Проблему використання
здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури вивчали такі дослідники як Ю. Бойчук,
В. Руденко, В. Сутула, Б. Шиян.
Метою статті є вивчення інноваційного характеру здоров’язберігаючих технологій, а також можливостей їх використання в практиці роботи закладів середньої освіти.
Пріоритетними завданнями молодої Української держави, яка відзначатиме цього року своє
тридцятиріччя, є піклування про стан здоров’я
підростаючого покоління, формування особистості з активною життєвою позицією і розвинутими
фізичними якостями, оскільки тільки фізично й
психічно здорова людина повною мірою здатна до
творчої суспільно-корисної діяльності. Саме тому
здоров’я як соціальна цінність посідає домінуюче
місце в ієрархічній системі людських цінностей.
Усвідомлене сприйняття кожною людиною здорового способу життя стає в наш час головним критерієм правильного розуміння його сенсу і провідним чинником сталого розвитку суспільства.
Стан здоров’я підростаючого покоління також
є інтегральним показником суспільного розвитку,
дзеркальним відображенням його суспільно-політичного, соціально-економічного, екологічного
й морального благополуччя. Але, на превеликий жаль, саме тут ми маємо невтішні данні, які
свідчать про загальне зниження якості фізичного
здоров’я підростаючого покоління. За даними
досліджень С. Вершловського, тільки 10% учнів
можна вважати відносно здоровими, кожний третій має психічні та нервові відхилення [8, с. 10].
ЮНІСЕФ у 2019 році звітувала, що уже
в 10 років кожний сьомий юний українець має
досвід споживання алкоголю, а серед 17-річних

хоча б раз споживали алкоголь більше 60% опитаних. Кожен четвертий підліток хоча б раз у своєму
житті переживав стан сп’яніння. Серед підлітків у
віці 11-17 років досвід тютюнокуріння мають 16%
дівчат та 24% хлопців. Особливо тривожними є
показники споживання тютюну серед 15-річних
юнаків. Понад 40% хлопців у цій віковій категорії
підтвердили, що вони палять. Ця цифра удвічі
вища середнього показника для усіх країн-учасниць дослідження, що становить 34% [12].
Також звертає на себе увага негативна тенденція «втечі від реальності» підростаючого
покоління: 25% підлітків постійно відчувають, що
постійно думають про можливість користуватися
соціальними мережами. Кожен десятий підліток
регулярно бреше своїм батькам або друзям про
час, проведений у соціальних мережах. Найбільше таких серед 10-річних хлопців – 17,2%.
Майже кожен восьмий (12,6%) опитаний підліток
має залежність від соціальних мереж. Найбільший рівень залежності виявлено серед 15-річних
дівчат – 15% [12].
Усі ці приголомшливі цифри вказують на
загальну системну кризу традиційних цінностей, а
також необхідність пошуку нової системи координат у філософії життя з урахуванням нових його
реалій. Безумовним залишається той факт, що
підростаюче покоління у новій культурно-історичній ситуації, яка склалася в українському суспільстві, дезорієнтоване складністю соціальних викликів і суворістю умов життя. Молодь часто губиться
у пошуках сенсу життя та втрачає здоровий глузд,
намагаючись самостійно осягнути суспільні реалії
й виробити свій власний стиль поведінки.
Одним із пріоритетних завдань державних програм, націлених на збереження здоров’я підростаючого покоління, визначено формування основ
здорового способу життя засобами освіти, створення здоров’язбережувального освітнього середовища, формування духовного, психічного та
фізичного здоров’я особистості, розвиток в учнівської молоді відповідального ставлення до нього
як найвищої індивідуальної та суспільної цінності
[10, с. 338].
Якщо взяти умовно рівень здоров’я кожної
людини за 100%, то:
− 20% – залежить від спадкових факторів;
− 20% – від умов оточуючого середовища;
− 10% – від діяльності системи охорони
здоров’я;
− 50% – від самої людини, і від того, який спосіб життя вона веде [3].
Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, дотримуються правил безпеки навчання та праці, яким
властива висока духовність, залишаються здоровими до глибокої старості. Микола Амосов говорив, що у більшості хвороб винна не природа, не
суспільство, а сама людина. Найчастіше люди

23

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
хворіють через лінощі й жадобу, а інколи – й від
нерозумності своїх вчинків [3].
Збереження і відновлення здоров’я залежить
від рівня культури і становить культуру здоров’я
людини. Тому поняття «здоровий спосіб життя»
розглядається у співвідношеннях такої тріади:
Здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я
Здоровий спосіб життя – це сукупність ціннісних орієнтацій та установок, звичок, режиму і
темпу життя, спрямованих на збереження, зміцнення, формування, відтворення здоров’я в процесі навчання, виховання, спілкування, праці і відпочинку і передачі його у майбутньому. Складові
здорового способу життя включають елементи, які
стосуються всіх аспектів здоров’я:
− усвідомлення цінності здоров’я (домінуючий
у світогляді людини духовний пріоритет на дотримання правил здорового способу життя й відповідна психічна установка);
− відсутність шкідливих звичок (тютюнової,
алкогольної, наркотичної залежності, безладних,
небезпечних статевих стосунків);
− доступ до раціонального, збалансованого
харчування (у тому числі якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів);
− умови побуту (якість житла, умови для
пасивного і активного відпочинку, рівень психічної
і фізичної безпеки);
− умови праці (безпека у фізичному й психічному аспектах, наявність стимулів і умов для професійного зростання);
− рухова активність (використання засобів
фізичної культури і спорту, різноманітних систем
оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня
фізичного розвитку) [1, с. 26–27].
Отже, ми можемо зробити висновок, що на 50%
здоров’я залежить від цілеспрямованих зусиль
самої людини, і від того, який спосіб життя вона
веде. Саме тому навчання фізичній культурі в
школі набуває такого великого значення. Відповідно зростає роль уроків фізичної культури, на
яких учнів навчають фізичним умінням і навичкам,
формують у них силу волі, бадьорість духу, витривалість.
Реалізацію накреслених у державних програмах завдань передбачено здійснити шляхом впровадження технологічного підходу в освіті. Його
сенс полягає у детальній розробці всіх аспектів
навчально-виховного процесу, особистісно орієнтованому підході до розв’язання навчально-виховних завдань, застосування найсучасніших методик і засобів навчання [10, с. 12].
Технологія – це, перш за все, системний метод
створення, застосування знань з урахуванням
технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освіти
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(ЮНЕСКО). У класифікації освітніх технологій
(управлінської діяльності, організації навчального
процесу, виховної роботи) останнім часом виокремилася нова група – здоров’язберігаючі технології.
Дослідники вважають, що здоров’язберігаючими
освітніми технологіями, в широкому розумінні
даного поняття, слід вважати всі педагогічні технології, які створюють для учнів безпечні умови для
перебування, навчання і праці в школі. Деякі науковці стверджують, що під здоров’язберігаючими
технологіями слід розуміти сприятливі умови
навчання дитини в школі (відсутність стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та
виховання); повноцінний та раціонально організований руховий режим [7, с. 93].
Впровадження здоров’язберігаючих технологій
в навчально-виховний процес школи вимагає від
учителя:
− не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації
й способи її надання;
− враховувати інтелектуальні та фізіологічні
особливості учнів;
− намагатися планувати такі види роботи, які
сприяють зниженню втоми;
− передбачати зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів
навчальної роботи, її групової і парної форм;
− поважати думки учнів, заохочувати їх висловлювати власні думки, навчаючи правилам спілкування;
− проводити активні форми навчальної роботи,
а саме: ігри та ігрові ситуації, нестандартні та інтегровані уроки;
− з перших хвилин уроку створити середовище
доброзичливості, позитивного емоційного налаштування (слід пам’ятати, що психологічний стан
і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне
здоров’я),чітко організовувати навчальну працю [5].
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі
їх типи (за О. Ващенко):
− здоров’язберігаючі технології, які вирішують
завдання раціональної організації навчальновиховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних
норм), відповідність навчального та фізичного
навантажень можливостям дитини;
− оздоровчі технології, що спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів,
підвищення потенціалу здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування,
гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;
− технології навчання здоров’ю – гігієнічне
навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання [2, с. 2–3].
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Для досягнення мети здоров’язберігаючих освітніх технологій застосовуються такі групи засобів:
− рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, лікувальна фізкультура, рухливі ігри);
− оздоровчі сили природи (сонячні та повітряні
ванни, водні процедури, фітотерапія, інгаляція,
вітамінотерапія);
− гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних
вимог; особиста та загальна гігієна, дотримання
режиму дня та режиму рухової активності, режиму
харчування та сну) [3].
Мета всіх здоров’язберігаючих освітніх технологій – сформувати в учнів необхідні знання,
вміння та навички здорового способу життя,
навчити їх використовувати отримані знання
в повсякденному житті. Загалом процес навчання
в умовах здоров’язберігаючої педагогіки складається з кількох етапів, які відрізняються один від
одного як специфічними завданнями, так і особливостями методики.
Діяльність учителя на уроках фізичної культури
повинна бути орієнтована на формування в дітей
стійкої світоглядної позиції, що передбачає визнання цінності здоров’я, формування почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного
здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок,
пов’язаних з усіма складовими його збереження.
Цікавими виглядають результати досліджень
мотивів відвідування уроків фізичної культури. Під
час навчання в школі з п’ятого по одинадцятий
клас в учнів спостерігається тенденція зниження
інтересу до занять фізичною культурою. Наприклад, якщо у п’ятих класах кількість учнів, які
з великим бажанням ідуть на урок фізичної культури, становить 84%, у шостому – 83,7%, у сьомому та восьмому, відповідно, 79,9% та 79,4%,
а от у старших класах цей показник становить
66,8% – у дев’ятому класі, 57% – у десятому,
56,6% – в одинадцятому [9, с. 39].
Дослідниками встановлено, що найбільш значущим фактором, який мотивує учнів відвідувати
уроки фізичної культури є бажання покращити
рівень свого здоров’я: цьому мотиву віддали
перевагу 24,3% учнів; підвищити свою фізичну
підготовку, на що указали 19,7% учнів та цікаво
провести час, з цією метою відвідують уроки
22,7% учнів. Існує різниця у мотивах відвідування
уроків з фізичної культури серед учнів середніх та старших класів. Для учнів середніх класів
основним мотивом відвідування уроків з фізичної
культури є «цікаво провести час» на що указали
43,4% п’ятикласників, 31,4% шестикласників,
31,7% – семикласників, 21,8% – восьмикласників
та 16,6% учнів дев’ятих класів. Водночас для учнів
старших (10–11) класів основні мотиви відвідування уроків фізичної культури пов’язані із покращенням рівня здоров’я та підвищенням рівня своєї

фізичної підготовки на що указали, відповідно,
39% та 29,7% учнів десятих класів, та, відповідно,
33,5% і 31,4% учнів одинадцятих класів [9, с. 39–40].
Для підвищення мотивації відвідування занять
фізичної культури вчителям слід враховувати
педагогічні умови їх проведення. Такою важливою педагогічною умовою ефективного проведення уроків фізичної культури з використанням
особистісно орієнтованих здоров’язберігаючих
технологій навчання є індивідуальний підхід до
учнів. Основним завданням індивідуального підходу на уроках фізичної культури є забезпечення
максимально-продуктивної
діяльності
учнів,
надання їм оптимального рухового режиму, формування творчих здібностей школярів. Урахування рівня фізичного розвитку, характеру адаптації до м’язової діяльності дає змогу більшою
мірою індивідуалізувати процес фізичного виховання дітей шкільного віку [4]. Вивчення стану
здоров’я дітей та раціональний розподіл їх на
медичні групи має важливе значення для опрацювання оздоровчих заходів і створення для них
оптимальних умов навчання та виховання.
Учителі повинні прагнути, щоб кожен учень
знайшов для себе той вид фізичної діяльності,
яка йому більш подобається, і в якій він найповніше може реалізуватися. Головним завданням
вчителя фізичної культури має бути оптимальна
організація навчальної та позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи, яка дозволяє ефективно вирішувати потреби зміцнення здоров’я
учнів, удосконалення їх життєво важливих рухових умінь і навичок.
Під час використання індивідуального підходу до учнів на уроках фізичної культури вони
обов’язково повинні отримувати педагогічну підтримку. Педагогічна підтримка полягає в спільному
з учнем визначенні його інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання проблем і перешкод, які
заважають йому досягати позитивних результатів
у навчанні. Підґрунтям педагогічної підтримки є
взаємини рівноправності, рівноцінності, поваги
й довіри між учителем й учнем [6].
Індивідуалізація навчання на уроках фізичної
культури передбачає:
− індивідуально зорієнтовану допомогу учням
в усвідомленні власних потреб, інтересів, цілей
навчання;
− створення умов для вільної реалізації вроджених здібностей і можливостей;
− підтримку школяра у творчому самовтіленні;
− підтримку учня у рефлексії [6].
Також важливою педагогічною умовою ефективного використання здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури ми вважаємо
врахування типів темпераменту учнів.
Наприклад, сангвініків характеризують активність у поведінці. Тому сангвініки легко пристосо-
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вуються до будь-яких нових умов, швидко схоплюють усе нове, їм властива неабияка кмітливість
і гнучкий розум. Сангвініки – енергійні, веселі та
комунікабельні. За своїми психологічними властивостями вони – екстраверти, їх поведінку зумовлюють зовнішні впливи, а не внутрішні переживання.
Вчителю фізичної культури необхідно усвідомити,
що сангвініки є гарними капітанами команд, вони
можуть легко організовувати клас до роботи та бути
помічниками фізично слабшим учням. Іноді вони
потребують зовнішнього стимулювання у вигляді
похвали, заохочення та зміни поставлених задач.
Для холериків характерна певна циклічність у
роботі. Вони можуть цілком віддаватися справі,
енергійно долати труднощі на шляху до реалізації
мети і раптом припиняти роботу. Так буває, коли в
них вичерпуються сили і втрачається віра у власні
можливості. Холерики мають меншу пластичність
у порівнянні із сангвініками, що створює деякі
труднощі у налагодженні спілкування з новими
людьми. Вчителю варто пам’ятати, що холерики
можуть бути ініціативними в роботі, але навряд
чи стануть гарними капітанами команд. Їх краще
залучати до виконання індивідуальних завдань,
створювати постійність фізичних вправ, що гарантуватиме емоційну спокійність і більшу успішність.
Вони найбільш успішні в індивідуальних видах
спорту: гімнастиці, легкій атлетиці.
Флегматики – це спокійний, врівноважений, і
наполегливий тип темпераменту. Їм властиві зосередженість і працездатність. Вони мають меншу
рухливість нервових процесів і низький темп реакцій, саме тому їм складно переключати увагу, що
створює певні труднощі під час виконання нових
видів діяльності. Іноді флегматики бувають недостатньо впевненими у своїх силах, що може викликати тривогу і призводити до безініціативності. Їм
краще доручати вже опановані види діяльності та
дещо монотонну роботу.
Меланхоліки дуже вразливі для зовнішнього
впливу, легко ображаються навіть із незначного
приводу, часто замикаються в собі. Потрапляючи
в нові умови, часто зовсім губляться, не знаючи, як
поводитися. Меланхолік навряд чи стане спортсменом і вже точно він не буде лідером. Учнівмеланхоліків слід об’єднувати із сангвініками, з
якими вони добре взаємодіють.
Врахування типів темпераменту учнів на уроках фізичної культури дозволяє вчителю чітко
усвідомити їх потенційні можливості, ефективно
використовувати індивідуальний підхід, а також
висувати адекватні вимоги до рухової активності
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школярів, ставлячи перед ними доступні завдання
при виконання фізичних вправ.
Висновки. Розглянуті нами здоров’язберігаючі
технології навчання учнів фізичній культурі виступають важливим фактором як становлення особистості так і суспільного розвитку. Здоров’язберігаючі
технології мають особистісно орієнтований характер, створюють сприятливі умови для навчання,
запобігають виникненню стресових ситуацій,
дозволяють висувати адекватні вимоги до учнів і
забезпечують повноцінний та раціонально організований руховий режим. Їх використання у
навчально-виховному процесі закладів освіти
є не даниною часу, а об’єктивною необхідністю
ефективної підготовки підростаючого покоління до
дорослого життя.
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Статтю присвячено одній з актуальних
проблем іншомовної освіти молодших школярів – організації та проведення формувального оцінювання. Враховуючи сучасні
тенденції щодо впровадження формувального оцінювання в іншомовну освіту молодших школярів, розроблено й обґрунтовано
положення методики його реалізації. Першою складовою методики формувального
оцінювання є визначення об’єктивних та зрозумілих для учнів початкових класів навчальних цілей щодо вивчення іноземної мови на
кожному уроці. Поставлені цілі виступають бажаними результатами навчання та
надають чітке уявлення про необхідність
оволодіння мовними, мовленнєвими компетентностями. Зазначені цілі запропоновано
формулювати за принципом SMART-цілей.
Усвідомлення учнем смислу навчальної цілі
мотивує його навчальну діяльну діяльність
та спрямовує дитину на досягнення визначеної мети. Другою складовою методики
формувального оцінювання виступає ефективний зворотний зв’язок, який забезпечує
керування процесом навчання іноземної мови
та реалізується через застосування спеціально відібраних технік формувального
оцінювання. Наступний складник методики
формувального оцінювання в іншомовній
початковій освіті – забезпечення активної
участі учнів у процесі оволодіння іноземною
мовою. Активізація навчання забезпечується
за рахунок спеціальної організації навчального матеріалу, концентрації навчання та
мовленнєвого матеріалу, використання
специфічних методів і прийомів навчання,
а також за рахунок мобілізації, більш продуктивного використання потенційних
можливостей учителя й учня та їх взаємодії у навчальному процесі. Розроблення та
обговорення критеріїв формувального оцінювання із залученням учнів визначено як ще
одну складову методики. Наявність чітких
критеріїв робить процедуру оцінювання прозорою і зрозумілою для всіх суб’єктів освітнього процесу. Укладання критеріїв спільно
з учнями сприяє їх позитивному ставленню
до процесу оцінювання. Критерії формувального оцінювання формулюються на основі
вимог до обов’язкових результатів навчання
та компетентностей учнів початкової
школи, визначених Державним стандартом
початкової освіти і очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу
загальної середньої освіти. Наступне положення методики формувального оцінювання
передбачає можливість і вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність, їхню
здатність до рефлексії, самооцінювання,
взаємооцінювання. Спеціально відібрані прийоми, які застосовуються на уроках іноземної мови, сприяють формуванню такої
здатності молодших школярів. Останнім
складником методики організації формувального оцінювання є корегування вчителем спільно з учнями підходів до навчання з
урахуванням результатів оцінювання. Формувальне оцінювання уможливлює відстеження вчителем процесу просування учня
до навчальних цілей, корегування освітнього
процесу, а учневі забезпечує усвідомлення
відповідальності за самоосвіту.

Ключові слова: методика формувального
оцінювання навчальних досягнень здобувачів
іншомовної початкової освіти, рефлексія,
самооцінювання, взаємооцінювання.
The article is devoted to one of the actual
problems of primary school students’ foreign
language education, to formative assessment.
Taking into consideration modern trends concerning formative assessment implementation
into primary school students’ foreign language
education, the positions of its methodology were
developed and substantiated. The first component of the formative assessment methodology
is the definition of objective and understandable
for primary school students’ educational targets
as regards foreign language learning at every
lesson. The defined goals are considered to
be the expected learning results and give the
clear idea of the necessity to gain linguistic and
communicative competence. The aims are recommended to be formulated as SMART-goals.
Students’ awareness of the educational goal
motivates the learning activity and directs a child
to achieve the defined target. The second component of the formative assessment methodology is the effective feedback providing foreign
language process control and implemented by
means of specifically selected formative assessment techniques. The next component of the
formative assessment methodology is providing
active acquiring of primary school students’ communicative competence. Specific organization of
educational material, concentration of learning
and speech material, usage of peculiar teaching
techniques, mobilizing more productive teacher’s and students’ potentials and their interaction in education ensure learning activation. The
development and discussion of the formative
assessment criteria involving students is defined
as another component of the methodology. The
clear criteria make the evaluation procedure
transparent and understandable for all the participants of educational process. Creating the criteria by a teacher together with students promotes
their positive attitude to evaluation process. The
formative assessment criteria are formulated
according to the compulsory educational results
and primary school students’ competences set
out in State standard of primary education and
in compliance with the expected results defined
in the educational program of secondary school.
The next position of the formative assessment
methodology implies students’ possibility and
skills to analyze t heir educational activity, their
ability to reflection, self-evaluation, mutual evaluation. Specifically selected techniques, used at
English lessons, facilitate such abilities. The last
component of the formative assessment methodology is the correction of the approaches
taking into account the evaluation results by a
teacher and students. The formative assessment enables a teacher’s monitoring of students’
advance to educational goals, correcting educational process and maintaining students’ awareness of self-education responsibility.
Key words: formative assessment methodology of primary school students’ foreign language
education, reflection, self-evaluation, mutual
evaluation.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
В умовах реформування системи початкової
освіти в Україні відбувається приведення цілей,
змісту, підходів, технологій навчання молодших
школярів та методів контролю й оцінювання їхніх
навчальних досягнень до відповідності з вимогами
сучасного суспільства. В основу підходу до оцінювання в Новій українській школі (далі – НУШ) взято
два його види: оцінювання результатів навчання
молодших школярів, або підсумкове оцінювання,
яке проводиться в кінці теми, в кінці семестру та
року, й оцінювання прогресу учнів у навчанні, яке
має назву – формувальне оцінювання, що здійснюється під час поточного навчання. Формувальне
й підсумкове оцінювання підпорядковані різним
цілям: підсумкове оцінювання має на меті оцінити
якість навчальних досягнень, формувальне – підвищити їх якість. За результатами формувального
оцінювання відстежується особистісний розвиток
дитини та перебіг опановування нею навчального
досвіду як основи компетентності. Таке оцінювання дає змогу досягти кількох цілей: вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; оцінити або визначити досягнення дітей на кожному
з етапів освітнього процесу; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню; мотивувати
учнів до прагнення здобути максимально можливі
результати; виховувати ціннісні якості особистості,
бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях [1]. В описаних умовах проблема дослідження методики формувального оцінювання,
зокрема в іншомовній освіті молодших школярів,
набуває важливого значення та створює нагальну
потребу її вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема контролю та оцінювання навчальних
досягнень учнів з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти досліджується багатьма вченими. Зокрема, ними висвітлюються такі її аспекти:
критерії оцінювання (В.А. Бабюк, Н.Г. Вартанова,
М.Я. Креєр); види оцінювання (І.О. Зимня, В.О. Коккота, О.О. Коломінова, Р.П. Мільруд, С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, J. Alderson, A. Palmer, J. Woller);
критеріальне оцінювання (Е.А. Безукладников,
А.А. Вертьянова, Б.А. Жигальов, О.О. Коваленко,
А.А. Красноборова, Б.О. Крузе); альтернативні
методи оцінювання (М.В. Клименко, Ю.Е. Лавриш, А.В. Матієнко, З.М. Никитенко, Ю.І. Семенова, О.А. Сухенко, J. Brown, T. Dikli, J. Herman,
T. Hudson, S. Worley); компетентнісний підхід в
оцінюванні (О. Л. Башманівський, О. В. Каданер,
М.В. Коваленко, О.В. Пашкевич, Т.К. Полонська).
Також розв’язанню зазначеної проблеми присвячено низку нормативних документів щодо реформування системи початкової освіти в Україні.
Згідно з концепцією НУШ молодші школярі опановують компетентнісне навчання. Це означає, що
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учні початкової школи замість запам’ятовування
інформації
оволодівають
компетентностями,
тобто навчаються через практику та вивчають те,
що знадобиться у житті. Таке навчання іноземної мови передбачає набуття учнями іншомовної
комунікативної компетентності. Рівень навчальних досягнень в опануванні іншомовної освіти
здобувачів у 1–2 класах підлягають вербальному,
формувальному оцінюванню, у 3–4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню
[1; 2, с. 94–95; 4, с. 57–65].
Державним стандартом початкової освіти
та наказом МОН України № 924 від 20 серпня
2018 року рекомендовано впроваджувати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів, яке дозволяє оцінити компетентності й поступ школяра [3].
У рамах загальної мети основними цілями
формувального оцінювання є такі: порівняння
наявного рівня сформованості компетентності
з очікуваними результатами; оцінювання є частиною процесу навчання і розглядається як серія
дій, а не одноразовий захід; постійне оцінювання
дає змогу учням удосконалювати власні знання і
демонструвати цей прогрес під час подальшого
оцінювання; процес оцінювання дає можливість
виявити дітей, які можуть потребувати додаткової
підтримки в освітньому процесі внаслідок різних
обставин – порушень психофізичного розвитку,
інших соціальних та економічних чинників; результати оцінювання можуть визначати необхідність
продовження чи зміни у підходах до методів викладання. Якщо результати оцінювання демонструють
низький рівень досягнення очікуваних результатів
для більшості учнів, методи викладання переглядаються; результати оцінювання є актуальною
інформацією для обговорення її з батьками дитини
під час індивідуальних зустрічей. Батьки можуть
побачити прогрес у розвитку дитини, оволодіння
тими чи іншими компетентностями, обговорити
види навчальної діяльності, які вони можуть здійснювати в домашніх умовах; оцінювання може
використовуватися учнями для визначення сфер,
які потребують поліпшення знань чи вмінь і допомагають їм краще підготуватися до наступного оцінювання у цій сфері [2, с. 94].
Згідно з рекомендаціями МОН України у сучасній школі вчителі використовують автентичне оцінювання, що здійснюється у процесі навчання
дітей і охоплює такі форми і методи оцінювання,
як спостереження, ведення записів, надання зворотного зв’язку, портфоліо та інші. Такий підхід до
оцінювання суттєво відрізняється від традиційного, де вчителі повністю покладаються на контрольні завдання для того, щоб отримати необхідну
інформацію про дитину. Записи спостережень
у класі, записи життєвих випадків, портфоліо зі
зразками дитячих робіт, опитувальники батьків
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та інтерв’ю з батьками – все це забезпечує вагомі
джерела для оцінювання прогресу дітей у школі.
За допомогою спостережень та індивідуалізованого оцінювання вчителі враховують індивідуальні
відмінності дітей відповідно до загальних етапів
дитячого розвитку. Спостереження за розвитком
дитини дають можливість для вчителя внести
зміни до навчального плану відповідно до індивідуальних особливостей дітей та індивідуалізувати навчальні заняття. Результати спостережень
є інформацією, якою вчитель може поділитися з
батьками, інформуючи їх про розвиток дітей. Для
того щоб учителю легше було визначитися, за чим
саме спостерігати, розроблено форму спостереження за розвитком дітей 6–10-річного віку, яку
використовують вчителі, працюючи за програмою
«Крок за кроком» [2, с. 96-103; 3].
Для здійснення формувального оцінювання
робочою групою МОН розроблено «Свідоцтво
досягнень учня». Воно потрібне для того, щоб
дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв’язок про те, що відбувалося
протягом навчального року чи семестру. У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме так
звані соціальні компетентності. Наприклад, чи
дитина була активною на уроці, чи ставила запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла
самостійність у роботі, чи була доброзичливою
до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом. У другій частині компетентності оцінюються
попредметно. Проте навчальні досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи
негативної оцінки досягнень учня, а виходячи
з його моделей поведінки і процесу навчання.
В 1–2 класах оцінювання в обох частинах буде
описовим. У 3–4 класах для оцінювання предметів використовуються бали. У кінці свідоцтва є
поле для рекомендацій учителя, в якому він може
написати, що потрібно робити дитині для покращення результатів. Нижче є поле для зворотного
зв’язку батьків. Вони отримують два екземпляри
свідоцтва – один залишають собі, інший – повертають до школи. Саме в другому екземплярі вони
можуть вказати свої побажання [3].
Проведений аналіз наукових досліджень та
чинних нормативних документів щодо контролю
та оцінювання навчальних досягнень молодших
школярів свідчить про те, що зазначені матеріали
містять загальні рекомендації та не висвітлюють
проблему методики формувального оцінювання
при вивченні предмету «Іноземна мова» у початкових класах.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Отже невирішеними залишаються наведені нижче частини загальної проблеми методики формувального оцінювання
навчальних досягнень здобувачів початкової іншомовної освіти:

–– формулювання об’єктивних і зрозумілих для
учнів початкових класів навчальних цілей щодо
вивчення іноземної мови на кожному уроці;
–– створення ефективного зворотного зв’язку в
процесі оволодіння іншомовним спілкуванням;
–– забезпечення активної участі учнів в опануванні іншомовного спілкування;
–– визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів;
–– забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність;
–– корегування вчителем спільно з учнями підходів до навчання іноземної мови з урахуванням
результатів оцінювання.
Мета статті полягає у розробленні та визначенні положень методики реалізації формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів
початкової іншомовної освіти.
Виклад основного матеріалу. Контролю та
оцінюванню навчальних досягнень молодших
школярів в оволодінні іншомовним спілкуванням в
умовах НУШ властиві такі особливості: здійснення
контролю на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального
розвитку учня у процесі навчання іноземної мови;
здатність контролю забезпечувати управління
навчальним процесом через зворотний зв’язок;
формувальний характер контролю та оцінювання;
автентичність контролю та оцінювання; здатність
контролю забезпечувати вчителя достовірною
інформацією про рівень оволодіння іншомовною
комунікативною компетентністю молодших школярів; об’єктивність формувального і підсумкового
контролю та оцінювання; використання вербальної та бальної форм оцінювання; здатність сприяти формуванню самоконтролю, саморефлексії і
самооцінювання учня [5, c. 61; 6, с. 64].
Формувальне оцінювання – це інтерактивне
оцінювання прогресу молодших школярів в опануванні іншомовним спілкуванням, що дає змогу
вчителю визначати потреби учнів та відповідним
чином адаптувати процес навчання. Оцінювання
стає формувальним за наявності в освітньому
процесі певних складових, мета яких цілеспрямовано та якісно формувати результат, розкриваючи
процес його досягнення.
Першою складовою методики формувального
оцінювання є визначення об’єктивних та зрозумілих для учнів початкових класів навчальних цілей
щодо вивчення іноземної мови на кожному уроці.
Поставлені цілі виступають бажаними результатами навчання та надають чітке уявлення про
необхідність оволодіння мовними, мовленнєвими
компетентностями. Зазначені цілі можуть формулюватися за принципом SMART-цілей.
SMART – це абревіатура англійських слів,
що вказують на характеристики навчальної цілі.
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S-Specific. Ціль повинна бути чіткою, точною,
конкретною, такою, що не допускає подвійного
трактування. M-Measurable. Ціль повинна бути
вимірною, що передбачає наявність кількісних та
якісних критеріїв, досягнувши які можна бути переконаним у досягненні мети. A-Achievable. Ціль
повинна бути досяжною з урахуванням зовнішніх можливостей та ризиків, а також ресурсів, які
має вчитель і учні. R-Relevant. Ціль повинна бути
відповідною до ситуації, що змінюється. T-Timebound. Ціль повинна бути визначена в часі та мати
часові обмеження для її досягнення. Для того щоб
цілі стали зрозумілими учням, необхідно сформулювати та озвучити їх мовою доступною дітям.
Діяльність молодшого школяра стане мотивованою та цілеспрямованою, коли він усвідомить
смисл навчальної цілі. Щоб учень сформулював
та присвоїв собі мету, його необхідно поставити
у ситуацію, в якій він відчує дефіцит своїх знань.
У такому випадку мета бути сприйматися ним як
проблема [7, с. 113–115]. Нижче наводяться прийоми постановки цілей на уроках англійської мови
у початкових класах.
Прийом 1. Мозковий штурм.
Учням пропонується заповнити кластер або
пригадати як можна більше слів-асоціацій за
темою. Всі слова, які називають школярі, записуються на дошці. Після того, як учні нададуть
відповіді, ставиться запитання: «Що ви хотіли б
дізнатися за цією темою?». Після цього дітям пропонується сформулювати тему та цілі уроку.
Прийом 2. Тема – запитання – план.
Тема уроку формулюється у вигляді запитання. Учням необхідно розробити план дій, щоб
відповісти на поставлене запитання. Діти висувають багато думок. Далі учні формулюють тему та
цілі уроку.
Приклад 1. Ви хочете дізнатися як виглядає кімната Саймона (однокласника, казкового героя)?
Як це зробити? 1. Подивитися на малюнок. 2. Прослухати розповідь про кімнату. 3. Прочитати текст.
4. Розпитати співрозмовника.
Прийом 3. Ситуація яскравої плями.
Серед багатьох однотипних предметів, слів,
цифр, букв, фігур один елемент виділено кольором
або розміром. Через зорове сприйняття увага концентрується на виділеному предметі. Наприклад,
пропонуються слова: I, He, My, You, We. Слово
«My» виділено кольором. Учні разом визначають
причину виокремлення та спільності запропонованого. Далі формулюються тема та цілі уроку.
Приклад 2.
Ситуація яскравої плями
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Сформульовану мету або завдання необхідно записати на дошці. У кінці уроку необхідно
повернутися до цього запису та запропонувати
учням не лише проаналізувати, що їм вдалося
зробити на уроці, але й побачити, чи досягли вони
цілі. У залежності від результатів пропонується
домашнє завдання [7, с. 118].
Другою складовою методики формувального оцінювання виступає ефективний зворотний зв’язок. Зворотний зв’язок діє у двох напрямах: на учителя і на учня. Зворотний зв’язок, що
діє у напрямі до вчителя, несе йому інформацію
про рівень успішності учнів. Учитель аналізує цю
інформацію на предмет наявності недоліків, проводить діагностику відхилень у володінні іншомовною комунікативною компетентністю, виявляє
ступінь відповідності обраної стратегії і тактики
навчання реальним потребам. Це дає можливість
своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести
необхідні коригуючі зміни щодо добору прийомів,
способів і методів навчання, відбору вправ, визначення режиму і тривалості їх виконання, послідовності організації всієї навчальної роботи з учнями.
Зворотний зв’язок у напрямі до учнів дає їм інформацію про успішність їх навчальної діяльності з
оволодіння іноземною мовою. Така інформація
дозволяє учням здійснювати самооцінку досягнень
в опануванні іншомовного спілкування і планувати
свою подальшу навчальну діяльність [8, с. 156].
Для здійснення ефективного зворотного зв’язку,
для вимірювання рівня засвоєння навчального
матеріалу, поступу учня у процесі пізнання використовуються різні техніки формувального оцінювання. Розглянемо окремі з них, які вважаються
доцільними для застосування на уроках англійської мови в початкових класах.
«Світлофор». Під час опитування учні піднімають «світлофор» – картки червоною або зеленою стороною до педагога, сигналізуючи про свою
готовність до відповіді або ставлення до певного
матеріалу тощо (пасивність неможлива; учень
змушений кожного разу оцінити свої знання чи
продемонструвати ставлення).
«Квіткова галявина». Вчитель малює на дошці
(ватмані) галявину з квітів, над кожною квіткою –
етап уроку чи завдання, які були запропоновані
під час уроку. Перед кожною дитиною – метелик,
якого вони мають прикріпити на ту квітку, який
вид діяльності йому сподобався (вразив, захопив,
запам’ятався тощо) найбільше.
«Піца». На малюнку із зображенням піци (на ватмані) та написаними твердженнями «Мені зрозуміло
все, про що говорив учитель», «Мені було цікаво на
цьому уроці», «Інформація була новою для мене»,
«Мені подобається тут і я чекаю наступних уроків»
учні ставлять чотири цятки – біля кожного твердження. Правило таке: чим ближче цятка до середини «піци», тим більше вони згодні з твердженням.



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

«Асоціації». Учні пишуть свої асоціації, пов’язані
з темою, що вивчається (наприклад, «Школа та
шкільне життя»), на невеликому аркуші паперу
або на дошці, тим самим повторюючи засвоєний
лексичний матеріал, а також застосовуючи його у
процесі вивчення нової теми. Якщо, у 1-му класі
ця тема асоціюється зі словами a pen, a pencil,
a book, a bag, a pencil-box тощо, які учні можуть
просто озвучувати, то в 4-му класі лексика розширюється й ускладнюється: an eraser, a ruler, a
copybook, glue, a school uniform, a favourite subject,
a classmate, English, Ukrainian, German, French,
Music, Math, Art тощо.
«Сортування». Учням пропонуються слова з
різних тем у довільному порядку (наприклад: desk,
school, flat, sister, dog, hobby, bed, friend тощо).
Вони мають розподілити їх за окремими темами,
озвучити або написати (теми: «Школа», «Родина»,
«Відпочинок», «Помешкання»).
«Знаю-Цікавлюсь-Дізнався/лась». Учням пропонується заповнити відповідну таблицю: у першому стовпчику записати те, що вони знають з
теми, у другому – що хотіли б дізнатися, у третьому – відзначити, чи були з’ясовані питання/
моменти, які їх цікавили.
«Шкала». На полях зошита учень/учениця
креслить шкалу і відзначає хрестиком (+) рівень
виконання, на його/її думку, роботи: внизу – не впорався/впоралась; посередині – впорався/впоралась, але виникли проблеми; вгорі – усе вийшло.
Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо
погоджується з оцінкою учня/учениці, або малює
свій, якщо не згоден [9, с. 227-228].
Наступна складова методики формувального оцінювання в іншомовній початковій
освіті – забезпечення активної участі учнів у
процесі оволодіння іноземною мовою. Активізація – це процес, спрямований на досягнення
стану активності особистості та збереження
цього стану протягом всього уроку. Активізація
навчання забезпечується за рахунок спеціальної
організації навчального матеріалу, концентрації
навчання та мовленнєвого матеріалу, використання специфічних методів і прийомів навчання,
а також за рахунок мобілізації, більш продуктивного використання потенційних можливостей учителя й учня та їх взаємодії у навчальному процесі. Одним з важливих напрямків активізації
навчання виступає систематична робота із засобами наочності. В такому випадку активізація
навчання забезпечується в результаті: а) відтворення засобами наочності (кіно-, відеофільми)
мовленнєвого середовища; б) найбільш повної
реалізації дидактичного принципу наочності у
процесі занять; в) максимального використання
аналітичних комунікативних здібностей учителя й
учня, більш повної мобілізації їх внутрішніх резервів; г) створення сприятливих умов для контролю

за мовленнєвими навичками та вміннями, що
формуються, а також самоконтролю [10, с. 45].
Ще однією складовою методики формувального оцінювання виступає розробка та обговорення критеріїв із залученням учнів. Практика
показує, що наявність чітких критеріїв робить процедуру оцінювання прозорою і зрозумілою для всіх
суб’єктів освітнього процесу. Укладання критеріїв
спільно з учнями сприяє їх позитивному ставленню
до процесу оцінювання. Критерії, розроблені для
формувального оцінювання мають відображати
те, що заявлено в навчальних цілях. Важливим є
ознайомлення учнів із критеріями до початку виконання завдання, а також представлення критеріїв
у вигляді градації – опису різних рівнів досягнення
очікуваного результату. Чим конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішою для учнів є
діяльність щодо успішного виконання завдання.
Орієнтирами для визначення критеріїв формувального оцінювання є вимоги до обов’язкових
результатів навчання та компетентностей учнів
початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти і очікувані результати, зазначені в освітній програмі закладу загальної середньої освіти [3].
Методика формувального оцінювання передбачає можливість і вміння учнів аналізувати
власну навчальну діяльність. Варто зазначити,
що здатність до персональної (автономної) рефлексії в дітей молодшого шкільного віку є достатньо обмеженою, але можливості для її розвитку
актуалізуються у груповій формі. Тому для розвитку рефлексії доцільно використовувати різні прийоми, зокрема: «Східці успіху», «Ключові слова»,
«Потяг», «Букет настрою», «Кластер», «Сінквейн» тощо. Продемонструємо прийом рефлексії у формі сінквейна – вірша, що складається з
п’яти рядків, написаного за певними правилами.
Лаконічність форми цього прийому розвиває
здатність резюмувати інформацію, висловлювати
думку декількома значущими словами і короткими висловами. Сінквейн допомагає визначати
ступінь засвоєння вивченого матеріалу з певної
теми. Його можна пропонувати як індивідуальне
самостійне завдання, так і для роботи в парах.
Основні правила написання сінквейна: перший
рядок – назва теми одним словом (зазвичай
іменником); другий – опис теми двома словами
(як правило, прикметниками); третій – опис дії
трьома словами (дієсловами); четвертий – фраза
з 4-х слів, що показує ставлення учнів до теми
(або почуття однією фразою); п’ятий – висновок (як правило, синонім першого слова). Наприклад: 1. Hobby (Улюблене заняття). 2. Interesting,
favourite (Цікавий, улюблений). 3. To collect, to
play, to read (Колекціонувати, гратися, читати).
4. It makes me popular (Це зробило мене популярним). 5. Free time (Вільний час) [9, c. 231-232].
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Новий формат оцінювання також передбачає
обов’язкове залучення дитини та вироблення
в неї здатності до самооцінювання. Учні мають
навчатися самооцінюванню для того, щоб бачити
мету навчання й досягати успіху. Самооцінювання
передує оцінюванню роботи вчителем. Із метою
формування адекватного самостійного оцінювання застосовується порівняння двох самооцінок: прогностичної та ретроспективної. Водночас
самооцінювання передбачає не лише оцінювання
учнем власної роботи, але й визначення проблем
і способів їх вирішення.
Самооцінювання є альтернативним способом
оцінювання навчальних досягнень, невід’ємним
умінням сучасного учня у процесі пізнання й самопізнання. Самооцінювання може здійснюватися на
різних етапах навчальної діяльності – як на етапі
планування виконання навчального завдання
(вироблення критеріїв оцінки), так і по завершенні
його виконання (оцінювання учнем власної роботи
за виробленими критеріями). Популярним прийомом самооцінювання, що передбачає розвиток навичок критичного мислення учнів, є «BLOB
Tree»/Дерево Блоба/Дерево з чоловічками. Перед
учнями ставиться завдання оцінити свої знання з
певного лексичного чи граматичного матеріалу та
позначити себе на «BLOB Tree». Водночас вони
мають пояснити, чому «помістили» себе на тій чи
іншій висоті (гілці) цього дерева. У процесі пояснення кожна дитина зможе виявити свої знання
або недоліки з вивченої лексики чи граматики, а
також намітити шляхи їх усунення. Разом з учителем учні мають можливість прийти до спільної думки щодо необхідності повторення того
чи іншого навчального матеріалу перед опра
цюванням нового [9, c. 232–233].
На уроках іноземної мови учнів доцільно також
залучати до взаємооцінювання, що є елементом формувального оцінювання. Водночас варто
формувати в них уміння коректно висловлювати
свою думку про результат роботи однокласника/
однокласниці, давати поради щодо його покращення. Проведення взаємооцінювання активізує
навчання, формує здатність учнів до комунікації,
сприяє розвиткові критичного мислення, навчає
аргументовано висловлювати свої судження й
адекватно ставитися до зауважень і рекомендацій
інших. Так, працюючи попарно, учні можуть оцінювати роботу один одного за допомогою прикметників і прислівників, які добираються вчителем з урахуванням вікових особливостей учнів. Це, зокрема,
такі слова: 1) прикметники: wise, bright, modern,
capable, diligent, reflective, painstaking, confident,
dynamic, efficient, willing, etc.; 2) прислівники: well,
fast, quickly, slowly, quietly, easily, etc. [7, c. 232–233].
Останнім складником методики організації формувального оцінювання є коригування вчителем
спільно з учнями підходів до навчання з урахуван-
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ням результатів оцінювання. Формувальне оцінювання уможливлює відстеження вчителем процесу
просування учня до навчальних цілей, корегування
навчального процесу, а учневі – усвідомлення
більш високої відповідальності за самоосвіту.
Висновки. Представлені у статті положення
методики формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової іншомовної
освіти відображають способи її ефективної реалізації. Всі складові розробленої методики позитивно впливають на освітній процес та мотивують
молодших школярів до навчання, саморозвитку,
самонавчання й оцінювальної самостійності, яка
виражається у готовності особистості активно і
свідомо контролювати та оцінювати свою діяльність. Формувальне оцінювання дозволяє забезпечити прозорість процесу оцінювання, досягнення комплексних результатів навчання. Активне
застосування сучасними педагогами методики
формувального оцінювання є одним із ключових
чинників якісної іншомовної початкової освіти.
Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо в
дослідженні сучасних технік формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних
мов у закладах загальної середньої освіти.
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In the era of high speeds and technological
breakthroughs, the rapid development of civil
aviation opens new windows of opportunity to
economies around the world. Along with broadening horizons for the globalized society, the
civil aviation industry is constantly undergoing
some drastic changes, which are associated not
only with the performance of flights and their air
navigation services, but also with the language
competence of aviation specialists in terms of
its compliance with the language proficiency
standards set by the International Civil Aviation
Organization.In view of remarkable advances in
the area, some issues of prior concern may arise,
one of them being the necessity of improving civil
aviation specialists’ performance. Performance
issues have always been closely related to language proficiency, which, in its turn, can have an
immediate impact on flight safety. The issue of
flight safety, which has always been inseparably
linked to the human factor, has become significantly important in recent years. If risk factors at
technical, psychological and language levels
are managed effectively, the number of airborne
accidents can be reduced noticeably. The article
emphasizes the critical importance of pilots’ and
controllers’ being competent in their professional
communication in a foreign language. Bearing
in mind that aviation English has its peculiarities when compared to spoken English, major
effort must be applied when training both crews
and ground staff. It should be mentioned that the
requirements to the level of English language
proficiency set by the International Civil Aviation
Organization are rather strict, with six language
proficiency indicators being assessed: fluency,
interaction, vocabulary, grammatical structures,
pronunciation, and comprehension. The importance of meeting these assessment criteria can
hardly be overestimated. The two aspects, language proficiency and flight safety, are unquestionably complementary to each other and play
a pivotal role in successful operations of the
aviation industry as a whole. The article focuses
on the relevance of improving professionally-oriented language training of civil aviation specialists and its impact on flight safety.
Key words: language competence, language
proficiency, professional communication, flight
safety, professionally-oriented language training,
aviation English.
В епоху високих швидкостей і технологічних проривів стрімкий розвиток цивільної

Formulation and justification of the problem.
Today, English affects many professional fields of
human activities. Aviation sphere is no exception. It
can’t be denied that air traffic development is bound
to accompany global economic growth, which raises
an issue of further improvement of professionally-oriented language training of civil aviation specialists in
order to meet the new requirements to the quality of
professional English. The International Civil Aviation
Organization (ICAO) recommends pilots and air traf-
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авіації відкриває нові можливості для економік світу. Разом із розширенням горизонтів
для глобалізованого суспільства галузь
цивільної авіації постійно зазнає кардинальних змін, які пов’язані не лише з виконанням
польотів та їх аеронавігаційним обслуговуванням, але й з мовною компетентністю
авіаційних фахівців щодо її відповідності
стандартам володіння мовою, встановленим Міжнародною організацією цивільної
авіації. Враховуючи значний прогрес у цій
галузі, можуть виникнути деякі питання,
що викликають занепокоєння, одним з яких
є необхідність поліпшення роботи фахівців
цивільної авіації. Питання ефективності
діяльності завжди були тісно пов’язані з
володінням мовою, що, відповідно, має безпосередній вплив на безпеку польотів.
Питання безпеки польотів, яке завжди було
нерозривно пов’язане з людським фактором, набуло суттєвого значення останніми
роками. Якщо ефективно керувати факторами ризику на технічному, психологічному
та мовному рівнях, кількість повітряних
аварій можна помітно зменшити. Стаття
вказує на надзвичайну важливість компетентності пілотів і диспетчерів у професійному спілкуванні іноземною мовою. Маючи
на увазі, що авіаційна англійська має свої
особливості порівняно з розмовною англійською, варто докласти значних зусиль під
час навчання як екіпажів, так і наземного
персоналу. Треба зазначити, що вимоги до
рівня володіння англійською мовою, встановлені Міжнародною організацією цивільної авіації, є досить жорсткими, водночас
оцінюється шість показників рівня володіння мовою: вільне володіння, спілкування,
словниковий запас, граматичні структури,
вимова та розуміння. Важливість відповідності цим критеріям оцінювання навряд
чи можна переоцінити. Два аспекти, володіння мовою та безпека польотів, безперечно доповнюють один одного і відіграють
ключову роль в успішних операціях авіаційної галузі загалом. У статті зосереджено
увагу на актуальності вдосконалення професійно-орієнтованої мовної підготовки
фахівців цивільної авіації та її впливі на безпеку польотів.
Ключові слова: мовна компетентність,
володіння мовою, професійне спілкування,
безпека польотів, професійно орієнтована
мовна підготовка, авіаційна англійська.

fic controllers to conduct all negotiations in English,
since historically English has been established as an
international language. The relevance of this article is
conditioned by the increasing role of civil aviation in
world economies and, accordingly, tightened international requirements to language competence aviation
personnel are expected to have. While the number of
accidents due to mechanical malfunctions has been
decreasing in recent years, increased attention has
been paid to the human factor as one of the causes
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of accidents and aircraft crashes. One of such factors, again evoking increased interest, is the problem
of communication.
Analysis of recent research and publications.
A huge number of scientific research in this area is
carried out by both domestic and foreign scientists. To
date, a fairly rich experience has been accumulated
in methodological developments and methods of
training English in the field of civil aviation. Among the
authors dealing with these problems, one can note a
number of Western experts such as M. Long, F. Robertson, S. Breul, A. Wang, A. Roberts, G. Emery,
P. Shawcross. In Russia, these problems are investigated by A. Verbitsky, M. Petrenko, V. Avdoshina,
V. Mariko, T. Sazanova, M. Morozova, L. Shavkunov
and others. The above authors describe the main
features of verbal communication in the flight control system, investigate the mechanisms of natural
language interaction, the process of formation and
development of language competence, identify the
main directions in training aviation English, and also
outline the main problems in the language training of
aircraft personnel. New textbooks are being developed, which contain recommendations and specialized didactic material for aviation training courses.
But it is still not possible to completely avoid the problem of having a special local accent, which causes
some misunderstandings between the air traffic controller and the flight crew. And this, in turn, can lead to
fatal consequences – crashes of aircraft.
Previously unsolved parts of general problem.
The problem of training highly qualified specialists
in the field of air traffic control (ATC) does not lose
its primary importance, and its relevance is growing
every year. The ICAO recommended working level
of English is quite high. And learning English for an
international pilot or air traffic controller is a priority,
due primarily to the requirements of flight safety. However, since English is currently the most used among
the international aviation community, improving spoken English is exactly what the community focuses
on. Today, there have been significant changes in
approaches to learning aviation language, including the definition of clear objectives presented in the
ICAO language assessment scales.
The purpose of this article is to note that the
quality of language training does not yet fully meet
the requirements of the Standards. Proof of this is
the sad statistics of accidents and catastrophes of
aircraft. This circumstance necessitates the development of an effective method of training professional
aviation specialists.
The main material study. In the context of the
current globalization trends, English language competence is viewed as a generally accepted norm.
Language competence of aviation specialists is a
crucial factor in their successful career prospects,
making them more competitive and less vulnerable in
today’s labor market.

Modern society is growing increasingly dependent
on a highly dynamic labor market, continuous advent
of new technologies, and change in requirements
to labor activities and associated training. Given all
these factors, traditional approaches to aviation specialists training, with major accent placed on technical disciplines, can no longer satisfy the requirements
employers have to graduates’ professional skills.
Learning aviation English for an international
pilot or air traffic controller is unquestionably of prior
importance stipulated primarily by the need to comply with flight safety requirements. What is aviation
English and how does it differ from a spoken version
of English? Aviation being a specific area of human
activities, aviation language is a unique language,
since it has a number of peculiarities that distinguish
it noticeably from spoken English. Aviation industry
specialists must have a fluent command of aviation
English, which means that they must be confident
users of extensive aviation terminology, know code
signs, be well aware of pronunciation and intonation specifics as well as standard speech patterns.
The term “aviation language” covers a relatively
broad area. It includes a wide range of vocabulary
related to different areas in aviation (e.g. aircraft
construction, aircraft maintenance, flight operations,
air traffic management, flight management, airfield
operations, passenger services, flight crew performance). Being a language for specific purposes,
aviation English is even more unique than that.
Much of English for aviation can be classified as a
code that is used in a very restricted context, known
as standard phraseology [1].
Standardized phraseology should provide communication tools in the many routine situations
encountered by Air Traffic Control (ATC) staff and
flight crew on a regular basis. However, sometimes
the unexpected may happen: an inexperienced pilot
might find themselves at a loss, a technical problem may occur on board the aircraft, a passenger
may have health problems, someone may provoke
a bomb alert, ATC equipment may fail or some other
emergencies may arise. In the above-mentioned
cases, when phraseology provides no readymade
form for communication, pilots and controllers must
resort to simple language [2].
Flight safety is a major indicator of civil aviation
reliability. When related to civil aviation, the term
“safety” implies control and management of risk factors at technical, psychological and language levels.
In recent years, increased attention has been paid
to the human factor as one of the causes of airborne
accidents and crashes, some of these accidents
being in the aftermath of pilots’ and traffic controllers’
poor language speaking skills. Thus, the most important component of the professional activity of aviation
specialists is professional communication in a foreign
language, through which the process of information
exchange is enabled.
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Airborne accidents have been found to occur
frequently when there is some misunderstanding
between pilots and controllers. Poor command of
professional language may bring on accidents when:
–– either crew or dispatcher do not use standard
phraseology of radio exchange when performing
routine procedures;
–– pilots do not speak English well enough and,
therefore, cannot explain the problem that may arise
on board;
–– either crew or air traffic controller switch from
English to their native language during communication
in the same airspace (ICAO, Doc 9835).
The analysis of aviation incidents related to the
“human factor”, which is inseparably connected with
“Dispatcher – Crew – Aircraft – Environment” system
using English in its operations, has become a valid
argument for ICAO to classify aviation English as one
of risk factors, along with piloting errors, failures of
aviation equipment, adverse weather conditions, etc.
Before ICAO introduced the requirements for proficiency in general English, flights and air traffic control
used to be performed with very little English used.
There were times when only one flight attendant in
the whole crew could speak English, whereas dispatchers relied completely on an interpreter in their
operations. One of the determining factors in ICAO’s
decision to develop standard rules for the use of the
English language was the unprecedented multifatality
accident occurred in 1977 in the Canary Islands, when
in an attempt to take off at the Tenerife airport, Boeing-747 of Dutch airline KLM collided with Boeing-747
of PanAm in poor visibility conditions. As a result, the
death toll was 578 people [3]. This collision of two
planes is still considered most catastrophic in the history of world civil aviation in terms of the number of air
crash victims. In the course of investigation of the accident it was established that the airliners collision was
brought on by language barrier: the Dutch pilots did
not understand the instructions in English given by the
dispatcher with a strong Spanish accent. In 1978, the
world saw another airborne “language” catastrophe,
when the British Trident 38 and the Yugoslav DS-9
collided in the area of responsibility of the Zagreb
Department of Internal Affairs. At the most critical
moment, in conditions of heavy air traffic, being under
a lot of stress, the dispatcher switched to Croatian
instead of English [3]. It was then the largest airborne
aircraft collision the history of civil aviation ever knew.
For the past 20 years, the “human factor” associated with interpersonal communication has accounted
for about 80–90 % of all accidents, with over 80 % of
the first 28,000 accidents reported to NASA Safety
Reporting System (which allows pilots to report anonymously about incidents in aviation) resulting from
communication problems, i.e. communicative failures
stemming from poor command of professional English. On a global scope, there have been 107 fatal
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crashes over the last six years, in which 3,245 people
died. There were cases when in the skies of Spain
and France pilots switched from English to Spanish
or French. At the same time, English-speaking pilots
did not use the correct phraseology when communicating with air traffic controllers.
An increasing demand for international travel
made aviation community realize the importance of
cultural awareness, which if underestimated, along
with misinterpretation caused by poor knowledge of
English is most likely to dramatically reduce the effectiveness of crew performance, or in case of the worst
scenario may lead to an accident. Given the fact that
aviation staff belonging to different cultures may view
one and the same thing from different perspectives,
it is only a high level of standardized training that can
resolve cultural differences, which is undoubtedly of
critical importance to flight safety. Therefore, the highest level of flight safety can be reached when in a joint
effort both flight crew and ground personnel do their
best to ensure safety.
In 1998, considering the sad experience of a
number of accidents and incidents directly or indirectly related to the lack of language competence
of pilots and air traffic controllers, the ICAO Assembly formulated Resolution A32-16, urging the ICAO
Council to instruct the Air Navigation Commission to
prioritize the problem of English language proficiency
and oblige Contracting States to take measures to
ensure that flight controllers and flight crew members
involved in the provision and performance of flights in
airspace, where the use of English is required, should
have sufficient skills to conduct radiotelephone communication in English.
In 1951, for the first time in history, ICAO proposed
that English be de facto the language of world civil aviation. In 2003, the ICAO Council approved the “Guide
for the Implementation of ICAO Language Proficiency
Requirements” to assess the knowledge of aviation
English of pilots and dispatchers working on international airlines. The introduction of ICAO language proficiency requirements (LPR) and subsequent measures
to promote compliance has significantly changed the
environment in which aviation English is taught. Now
the International Civil Aviation Organization emphasizes that all pilots and dispatchers serving international flights are obliged to have a good command of
English. Therefore, in 2003, a panel of experts prepared the relevant Annexes to the documents of 1951,
according to which English became the standard language of ICAO, and on the basis of which the English
language proficiency assessment system was developed, the qualification scale for the assessment of linguistic knowledge, which is called the “ICAO Scale”.
The level of English language proficiency recommended by ICAO is quite high. Aviation industry
developing at a fast pace, tough specific requirements to the level of language training on the basis
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of mandatory testing and certification have become
an indispensable condition for flight safety implementation. ICAO has introduced a six-level scale
for assessing English proficiency level: Level 6
(Expert) – expert; Level 5 (Extended) – advanced;
Level 4 (Operational) – working; Levels 1-3 (Non-operational) – non-operational levels. When passing
ICAO compliance test, six language proficiency indicators are assessed:
(1) Fluency. With view to aviation English, this
indicator implies being coherent for dispatcher to be
able to communicate with several flight crews simultaneously without delays. Pilots must be capable of
receiving information and instructions to respond to
them in most adequate and timely manner.
(2) Interaction. Pilots and controllers are expected to
interact in the most efficient way, with both parties checking, confirming and clarifying the information received.
(3) Vocabulary. As far as vocabulary is concerned, it is supposed to be sufficient for effective
routine communication as well as communication in
non-standard situations.
(4) Grammatical structures. The importance of
grammatical accuracy can hardly be overestimated,
since grammatical structures used must help pilots
and controllers to clearly communicate information.
(5) Pronunciation. In order to avoid misunderstanding, pilots’ and controllers’ pronunciation must
be distinct enough to be understandable for the international aviation community.
(6) Comprehension. This indicator shows the
ability of dispatchers and pilots to communicate adequately in routine situations being able to specify
information in case of emergency [4].
All the above-mentioned indicators can be rated
according to a six-point scale. As a common mark,
the indicator with the lowest result is taken. Working Level 4 (out of the existing six on a rating scale)
is reached in each aspect of language proficiency,
namely: pronunciation, grammatical structure, vocabulary, speaking skills, comprehension and communication. That is, according to Level 4 on ICAO scale a
speaker must:
–– have an accent that does not complicate understanding;
–– use such grammatical constructions that eliminate the distortion of a message should some errors
occur;
–– be able to rephrase if they fail to give explanations due to scarce vocabulary;
–– speak at a pace in compliance with the ICAO
scale;
–– understand their interlocutor, being able to
determine the accuracy of understanding by checking,
confirming or clarifying.
The issue of aviation specialists’ language training
has become extremely pressing since the strengthened ICAO language proficiency requirements to

flight crew and air traffic controllers were established
in March 5, 2008. The requirements helped to reveal
a low level of English proficiency of aviation specialists. For various reasons, language training of pilots
and air traffic controllers in the post-USSR territory
had many shortcomings, the major reason beingordinary negligence inimplementing research methods
and approaches to teaching English for Specific Purposes (ESP).
According to the new requirements, pilots performing international flights and air traffic controllers
serving international routes must meet the operational Level 4 of the rating scale of the Language
Proficiency Requirements (Doc. 9835, Manual on the
Implementation of Language Proficiency Requirements). [5] Pilots, air traffic controllers are expected
to demonstrate fluent command of the language used
in radiotelephony communications. Their knowledge
of language is supposed to correspond to Level 4,
which is considered the lowest acceptable level of
language proficiency when it comes to flight safety.
Moreover, since November 2003, the provisions stipulated in Volume II of Annex 10 have been put into
effect. These provisions specify that all ground staff
engaged in serving airports handling international air
transportations are obliged to effectively communicate in English. [6]
In 2006, the Lancaster Language Testing
Research Group was commissioned by the European
Organization for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) to carry out a study of the development of
the test called ELPAC (English Language Proficiency
for Aeronautical Communication), designed to assess
the language proficiency of air traffic controllers. As
a result of this study two reports were released: an
Interim Report containing recommendations for the
improvement of the tests and relevant quality control procedures, and a Final Report, which provided
a commentary on the quality of the ELPAC test, with
a series of recommendations developed for further
quality control procedures.
Basically, the ELPAC test includes three tests:
ELPAC ATC, ELPAC Pilots, and ELPAC Level 6. The
ELPAC Test Suite is intended to assess the training
level of air traffic controllers and pilots in terms of
radiotelephony communications and in compliance
with the ICAO language qualification requirements
introduced in 2011.
The ELPAC ATC test covers the whole range of
communication tasks at ICAO Levels 4 and 5 that an
air traffic controller may have to perform in an OPS
room or AT control tower. AT controllers are dependent on ICAO standard phraseology when it comes to
routine situations. However, should emergency situation occur, they may need to deliver their message
in simple spoken English being able to switch from
standard phraseology to spoken English to effectively
interact with flight crews.
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The ELPAC pilot test is meant to assess pilots’
ability to interact with air traffic controllers as stipulated by Levels 4 and 5. This means that when doing
the test, pilots must demonstrate their ability to make
inquiries, report emergency situations, negotiate and
resolve conflicts.
However, Level 6 of the ELPAC test aims to assess
the ability of pilots and air traffic controllers to carry
out radiotelephone communication. Effective communication is achieved by demonstrating the ability to
adjust to a less experienced speaker or a speaker
having a different cultural background. It also implies
being capable of adequately settling differences as
well as identifying and resolving ambiguities [7].
As a result, it has been revealed that out of work,
it is easier for pilots to understand a foreigner than to
speak themselves, and on the contrary, when in flight,
pilots find it easier to speak since they can confidently
use standard radio exchange phrases they have
memorized. Pilots cannot always be spontaneous in
what they need to say for their command of a foreign language is not fluent. Knowing radio exchange
in English, a pilot can successfully cope with the
assigned tasks in standard situations. In a non-standard situation, when the controller’s commands go
well beyond the usual, limited set of commands,
some misunderstanding may arise. Pilots are not
always able to immediately respond to the controller’s
instruction and for the majority it is difficult to explain
a non-standard situation on board. Perhaps this is
due to a psychological rather than linguistic factor:
strict ordering of the pilot training process leads to the
fact that they are afraid to deviate from the learned
formulas, including those used in a language [8].
In the age of high speeds, when a decision is made
in seconds, it is often impossible to turn to a dictionary or other reference literature. Thus, flight safety
can only be ensured if you can professionally speak
English as an international radiotelephone language.
We support the opinion that the monumental task
of modern higher aviation educational institutions
is to enable their graduates to master the system
of key skills, abilities and relevant competencies to
work with information in order to take up formidable
challenges involved in professional activities. This
implies their willingness and ability to reproduce the
structure and interpret all types of information, act in
non-standard and emergency situations, adapt to the
rapidly changing conditions of the physical and social
environment as well as work in critical conditions of
remote collaboration in international groups.
In this context, it is important to consider teaching
methods and techniques, with major accent placed on
innovative solutions to attract, train and consolidate
knowledge in the next generation of aviation specialists, in accordance with the ICAO program launched
in 2009. The mission of the university according to
the Next Generation Aviation Specialists Program

38

Випуск 35. 2021

(NGAP) lies in the development of innovative educative strategies, best practices, tools, standards and
guidelines as applicable along with facilitation of information sharing activities that could assist in attracting, educating, and retaining next generation aviation
specialists. NGAP proceeds from the premise that
it is possible to solve the problem of teaching “new
generation”, which is hardly attainable with outdated
methods used. It’s only by using top-notch electronic
devices with advanced information technologies, distance learning, interactive, virtual reality, visualization
tools that this goal can be achieved.
In view of what was said above, the issue of
e-learning may arise. As it can be seen from the
recent experience most educational institutions have
had e-learning, is gaining prior importance. There can
be considered a number of reasons behind a growing
popularity of e-learning with trainees and organizations. In the first place, it is mobile and easy-to-access
for aviation industry staff on a global scale. The benefits that effective online educational platforms may
bring both trainees and aviation industry can hardly
be overestimated. Through the use of e-learning trainees save their time and effort, at the same improving
their language competence. As far as organizations
are concerned, they benefit substantially from the
improved performance of their employees.
In participation of this challenge the competency-based training (CBT), also called ‘evidence-based
training (EBT), has been promoted to identify and
organize profession-oriented skills, knowledge and
attitudes into a series of ‘competency statements’,
which become training objectives and focus language
training on what students really need to know to show
professional performance in future.[9] Being operationally-relevant, this approach is aimed at teaching
students how to apply obtained knowledge, skills, and
attitudes to the professional context. Among evident
advantages of CBT over traditional teaching methods
are its adaptability and flexibility, which enable the tutor
to develop both flexible and adaptive lessons based
on real-world scenarios. Teaching methods available to implement this approach include case-study
analyses, strategic games, e-learning scenarios,
quizzing, etc. The correct presentation of phonetic,
lexical and grammatical material will become not a
routine, tedious process, but a creative problem-solving learning, which will result in longer retention. The
optimum set of scenario-based training exercises will
provide a problem-solving environment with real-life
situations, increasing critical thinking and facilitating
decision-making in a safe mode to practice. The back
and forth language training in scenario-based training
challenges the students to link their new knowledge
with previous experience, which hones their skills and
will increase their proficiency levels.
It is obvious, that we need to reconsider the role
of a tutor, who is more of a mentor, in the formation
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of adequate psychological attitudes among students,
which are revealed in the motivational, value-semantic and emotional-volitional aspects. In order for this
approach to give full-fledged results, the tutor must
not be just be a Higher School tutor, but a facilitator
who can interest the audience and, if classroom practical work properly structured, can easily immerse it
in the cognitive language process. The involvement
of acting in explaining sound articulation, word stress
and intonation could lead to language barrier removal.
Traditional classroom environment should organize training, on one hand, in correspondence with the
students’ language competence, which means that
some students could be given more instructing while
others with good knowledge of English could benefit from the ability to solve more complicated tasks,
and on the other hand, with instructional objectives
as different goals imply different teaching strategies.
Among such are memory strategies (memorizing new
material); cognitive strategies (learning new procedures); developing knowledge (organization of new
ideas and elaboration of what has been learnt); compensation strategies (practicing the ability to compensate for emerging knowledge gaps); teaching the
ability to problem solve; affective strategies (management and control over emotions), social strategies
(teaching appropriate attitudes) and others [9; 10].
The combination and effective use of all these strategies will increase students’ learning activity, facilitate their cognitive activity for self-learning, provide
an optimal environment that removes psychological
barriers and encourage learners to communicative in
a language they are studying.
Conclusions. All things considered, rethinking
of traditional teaching methods, a turn to competency-based training with real life challenges, and devel-

opment of up-to-date teaching resources aligning
with demands of the digital time we live in, will make
learning of a foreign language much more effective
while fostering students’ motivation to grow, succeed
and retain in their future profession taking aviation
industry to new heights.
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Офіційна система освіти Китаю має на
меті всебічний розвиток особистості,
заохочуючи розвиток моралі, інтелекту,
особистого статусу, товариськості, естетики тощо. Позашкільні програми пропонують різноманітні академічні та мистецькі
заходи з математики, письма, каліграфії,
спорту, малювання, шахів, гри на музичних
інструментах, танців тощо. Сьогодні існує
Національний вступний іспит до коледжу
(іспит Гаокао), який став основним способом виявлення і відбору талановитої молоді,
зокрема у сфері STEM (наука, технологія,
інженерія і математика). Сучасні китайські
педагоги переконані, що обдарованість це
вроджений талант, як «Боже обдарування
людині», на відміну від таланту, який передбачає оволодіння певними уміннями і здібностями через освіту. Китайський термін,
що означає обдарованість (Tiancai 天才),
дослівно трактувався як «вищий талант
(Cai才), даний небесами (Tian 天才)». Сьогодні обдарованих дітей зазвичай називають 神童 (Shentong), що означає «богоподібні діти». Крім того, існує відмінність між
«талантом небесним (天才)» і «талантом
земним (地 才)»: перший вживається для
позначення людей, які були народжені з деякими особливими здібностями (зазвичай
розуміються як «геніальні»), в той час як
другий стосується тих людей, які домагаються високих результатів завдяки власній праці, ретельності і наполегливості.
Останнім часом у Китаї почали використовувати термін «наднормальний» для вираження обдарованості, відображаючи ідею
про те, що «наднормальні» діти перевершують «нормальних» дітей у розвитку певних
здібностей. У Китаї розроблено стандарт
і формулу для визначення «наднормальних»
дітей заснований на їх успішності, оцінці IQ,
творчих здібностях тощо. Переконання
китайського суспільства щодо розуміння
обдарованості можна поділити за трьома
підходами: обдарованість можна «виховати» через наполегливе та старанне
навчання; розмежування понять загальної
обдарованості та предметної талановитості; взаємозв’язок інтелектуальних і
некогнітивних факторів.

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Питання обдарованості дітей та молоді
є надзвичайно актуальною для будь якої освітньої системи у контексті економічного, політичного, соціального, духовного розвитку держави
і суспільства. Виявлення талановитих дітей, їх
навчання і виховання завжди залишались пріоритетними напрямами розвитку державної політики
та науково-педагогічних досліджень. Ефективне
навчання обдарованих дітей вирішує питання
формування творчого потенціалу нації, є запорукою соціального і науково-технічного розвитку,
прогресивного поступу науки, культури, технологій. В Україні питання соціальної, педагогічної і
психологічної підтримки обдарованих і таланови-
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China’s official education system aims at the
comprehensive development of the individual,
encouraging the development of morality, intelligence, personal status, camaraderie, aesthetics, and so on. Extracurricular programs offer
a variety of academic and artistic activities in
mathematics, writing, calligraphy, sports, drawing, chess, playing musical instruments, dancing,
and more. Today, the National College Entrance
Exam (Gaokao Exam) exists. It has become the
main way to identify and select talented young
people, particularly in the field of STEM (science,
technology, engineering and mathematics). Modern Chinese educators are convinced that giftedness is an innate talent, like “God’s gift to man”,
as opposed to talent, which involves the mastery
of certain skills and abilities through education.
The Chinese term meaning giftedness (Tiancai
天才) was literally interpreted as “the highest talent (Cai 才) given by heaven (Tian 天才)”. Today,
gifted children are commonly referred to as 神童
(Shentong), which means “godlike children”. In
addition, there is a difference between “heavenly
talent (天才)” and “earthly talent (地 才)”. It is:
the first is used to denote people who were born
with some special abilities (usually understood as
“genius”), while the second refers to those people
who achieve high results through their own work,
diligence and perseverance. Recently, in China,
the term “supernormal” has been used to express
giftedness, reflecting the idea that “supernormal”
children are superior to “normal” children in the
development of certain abilities. In China, a
standard and formula for determining “supernormal” children have been developed. It is based
on their success, IQ assessment, creativity and
more. The beliefs of Chinese society about the
understanding of giftedness can be divided into
three approaches. They are: giftedness can be
“nurtured” through persistent and diligent learning; distinguishing between the concepts of general talent and subject talent; the relationship of
intellectual and non-cognitive factors.
Key words: giftedness, talent, upbringing,
teaching methods, education system, academic
success.

тих дітей є надзвичайного актуальними на різних
рівнях, про що свідчать державні програми особистісно-орієнтованого навчання та виховання
юних талантів, регіональні програми навчання і
виховання обдарованих дітей, шкільні стратегії
профільного навчання тощо [1]. Водночас варто
вивчати досвід організації освітньої діяльності
обдарованих дітей у різних країнах світу з метою
удосконалення вітчизняних практик та теоретичних доробок. Особливу цікавість у цьому аспекті
складає Китайська Народна Республіка, яка має
давні традиції навчання і виховання обдарованої
молоді, які полягають у глибокому теоретичному
обґрунтуванні розуміння як переваг обдарованості, так і її труднощів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що
проблема обдарованості є предметом досліджень
багатьох учених. Зокрема, індивідуальні відмінності обдарованих дітей розглядали Б. Ананьєв,
Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.,
психологічні основи та структури обдарованості
вивчали Дж. Гілфорд, К. Тейлор, К. Хеллер, Г. Голл,
Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, Т. Сущенко,
теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів розкриті у працях
П. Торранса, Б. Шадрікова та ін., розвиток інтелектуального і творчого потенціалу особистості проаналізували Д. Богоявленська, В. Дружинін, С. Максименко, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов,
С. Сисоєва, О. Кульчицька та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Разом з тим, педагогічний
вимір поняття обдарованості у Китайській Народній Республіці не був предметом окремого дослідження.
Мета статті – з’ясувати підходи китайських
науковців до розуміння поняття обдарованості.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що в Китаї талановиті люди цінуються у всіх
сферах життя, про що свідчить і усна народна
творчість. Наприклад, давня китайська приказка
“Hang Hang chu zhuang yuan” говорить, що «для
кожної професії завжди буде номер один». Таким
чином вона відображає думку китайців про те,
що талант і майстерність не обмежуються однією
сферою. Така ж ідея пронизує і китайську систему освіти з найдавніших часів. Сьогодні офіційна система освіти Китаю передбачає вивчення
навчальних дисциплін, що дозволяють учням розвивати багато різних талантів, заохочуючи розвиток моралі, інтелекту, особистого статусу, товариськості, естетики тощо. Крім того, позашкільні
програми пропонують різноманітні академічні та
мистецькі заходи з математики, письма, каліграфії, спорту, малювання, шахів, гри на музичних
інструментах, танців тощо [2].
Установлено, що, ґрунтуючись на ідеї виховання різнобічно розвиненої людини, китайські
культурні традиції цінують талановиту молодь у
різних областях. Однак в цьому величезному і різноманітному кадровому резерві китайського суспільства існує централізована система виховання
талановитих дітей. Завдяки тисячолітній історії
централізації влади, китайські школи та педагоги
акцентують свою увагу на виявленні талантів у
кожної дитини. Водночас варто зазначити, що в
різні історичні часи китайське суспільство поціновувало різні аспекти талановитості. Наприклад, з
часів династії Сунь (581–618 рр. н.е.) влада країни виявляла особливу прихильність до талановитих військових і політиків, виховання та навчання

яких було покладено в основу державної системи
освіти. Так, основною програмою підготовки майбутніх державних службовців та високопосадових
військових була система Імператорських іспитів, яка проіснувала в Китаї протягом 1300 років.
Впродовж цього часу в китайському суспільстві
високо цінувалися і заохочувалися таланти, необхідні для успішного складання Імператорських
іспитів і для того, щоб у майбутньому стати кваліфікованим чиновником. Зокрема, високо цінувалися такі навички: запам’ятовування великих
обсягів інформації (наприклад, класичних творів
Конфуція), читання віршів і прози, уміння читати
давньою мовою, володіння фактичними теоретичними знаннями [2]. У той час здібності, пов’язані
з механічним запам’ятовуванням і грамотністю,
були визначені у системі освіти як таланти. Водночас у суспільстві цінувались такі якості особистості як любов до праці, здатність до важкої фізичної роботи, наполегливість, добра воля, моральні
якості [8]. Імператорські іспити і узгоджена система
освіти в Китаї були фактично єдиним шляхом для
дітей із незаможних верств населення «піднятися»
по соціальних сходах і поліпшити свій соціальний
статус і, відповідно, умови життя [3]. Така система освіти, яка високо цінує визнані суспільством
якості й таланти особистості, надовго закріпилась
у менталітеті і традиціях Китаю і глибоко цінується
в китайській культурі навіть сьогодні.
Установлено, що Перша опіумна війна
(1839–1842 рр.) стала важливим поворотним
моментом для Китаю. Труднощі в розвитку тогочасної науки і технологій стали величезним недоліком для Китаю і зіграли свою негативну роль, коли
нація була зведена майже до статусу напівколоніальної залежності [5]. Після заснування Китайської Народної Республіки у 1949 р. і завершення
Культурної революції в 1976 р. Китай поступово
відновив формальну і стабільну систему освіти,
яка достатньо уваги приділяла розвитку талановитих дітей. У той час іспит Гаокао (Національний
вступний іспит до коледжу) став основним способом виявлення і відбору талановитої молоді в
країні. Уже чотири десятиліття найбільш цінними
навичками молодих людей вважаються саме інтелектуальні здібності, які відображаються в академічній успішності.
Серед численних академічних областей державні органи влади КНР сьогодні виділяють сферу
STEM (наука, технологія, інженерія і математика),
що виражається у методичній, науковій, фінансовій підтримці. Однак багато поколінь, які прагнули
до академічних успіхів через складання іспиту
Гаокао, чого можна було досягти виключно за
рахунок механічного запам’ятовування, декламації, важкої роботи і багатогодинних занять, виявилися неспроможними задовольнити потреби країни в інноваціях.
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Зважаючи на це, у 2010 р. було опубліковано
«Довгострокову програму реформування і розвитку національної освіти на 2010–2020 рр.», у
якій було чітко піднято питання про необхідність
виявлення і розвитку обдарованих дітей і молоді.
Так, були запущені численні освітні реформи та
програми, в тому числі спроба реформування
самого іспиту Гаокао. Але, як виявилось, з таким
величезним населенням і складною ситуацією в
різних районах, потрібно багато часу, щоб оновити Гаокао. Проте для задоволення національної потреби і інтересу до розвитку талановитості
і творчості дітей система освіти і методи викладання та навчання поступово видозмінюються.
Загалом Китай, з його величезним і різноманітним
кадровим резервом, володіє багатими людськими
ресурсами і, зокрема талановитою молоддю в
багатьох областях. Проте від Кеджу до Гаокао
політична влада завжди встановлювала орієнтир
на те, які саме таланти цінуються в китайському
суспільстві, у результаті чого талановитість фактично стала синонімом академічної успішності та
грамотності. Зазначимо, що сьогодні, спостерігаються зрушення від оцінки талантів, заснованих
на оволодінні теоретичними знаннями, до тих, які
можуть продукувати новаторські ідеї.
Установлено, що в сучасній китайській педагогічній думці зазначено, що обдарованість це вроджений талант, як «Боже обдарування людині [7, c. 760],
на відміну від таланту, який передбачає оволодіння певними уміннями і здібностями через взаємодію таких факторів, як особисті зусилля, освіта
і навколишнє середовище. Спочатку китайський
термін, що означає обдарованість (Tiancai 天才),
дослівно трактувався як «вищий талант (Cai才),
даний небесами (Tian 天才)». Наприклад, обдарованих дітей зазвичай називають 神童 (Shentong),
що означає «богоподібні діти». Крім того, існує відмінність між «талантом небесним (天才)» і «талантом земним (地 才)». Перший («талант небесний (天才)») вживається для позначення людей,
які були народжені з деякими особливими здібностями (зазвичай розуміються як «геніальні»),
в той час як «талант земний (地 才)» стосується
тих людей, які домагаються високих результатів
завдяки власній праці, ретельності і наполегливості. Хоча обидва види талантів можуть привести людину до досягнення досконалості і успіху,
«обдарованість» (небесний дар) визнає вроджені
здібності, тоді як «талант» (земні атрибути) підкреслює індивідуальні зусилля і силу характеру.
Варто зазначити, що з лінгвістичного погляду
обдарованість означала вроджену здатність до
чогось, але сьогодні у китайській психолого-педагогічній літературі поширена думка про те, що
обдарованість є результатом взаємовпливу і взаєморозвитку індивідуальних і суспільних факторів.
Інакше кажучи, обдарованість дітей та підлітків є
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результатом як спадкових факторів, так і культурного, освітнього середовища, у якому вони виросли.
Установлено, що з 1978 р. дослідники в Китаї
почали використовувати термін «наднормальний»
для вираження обдарованості, відображаючи ідею
про те, що «наднормальні» діти перевершують
«нормальних» дітей у розвитку певних здібностей. Цей термін дозволяє уникнути відмінності
між впливом природи і виховання, вродженими
чинниками і факторами навколишньої дійсності,
а замість цього диференціювати дітей відповідно
до їх успішності через чіткі статистичні показники.
Варто зазначити, що в Китаї розроблено стандарт
і формулу (рис. 1) для визначення «наднормальних» дітей заснований на їхній успішності [7], у
якій результативність може бути оцінкою IQ, академічною успішністю, творчими здібностями або
будь-яким іншим талантом.

Рис. 1. Формула для визначення
«наднормальних» дітей

Формула основана на нормальному розподіл сукупності, де μ позначає очікуване значення
(середня успішність всіх учнів, які пройшли оцінку),
а σ – стандартне відхилення (яке кількісно визначає величину варіації в наборі учнів, які пройшли
оцінку). Зазвичай «наднормальні» діти ідентифікуються, коли їх успішність (x) як мінімум на два стандартних відхилення (2σ) вище, ніж середня успішність (μ, тобто успішність «нормальних» дітей).
Розуміння понять обдарованості і «наднормальності» дітей у Китаї розвивається все більш
різноманітними аспектами визначення термінів
і ідентифікації обдарованих/«наднормальних»
дітей. Відповідно до сучасної китайської освітньої
та психологічної літературі, поняття «наднормальних» означає:
–– дітей і підлітків із високими показниками або
потенціалом когнітивних здібностей, некогнітивних рис, творчих здібностей і видатних талантів
в певній галузі (наприклад, математика, фізика,
мистецтво, музика, лідерство тощо) в порівнянні
з іншими дітьми;
–– поняття «наднормальних» дітей у Китаї
передбачає не тільки їх реальні можливості, але
також і їхній потенціал, тобто коли оцінка обдарованості не обмежується когнітивними навичками
(інтелектуальними здібностями і академічним
талантом), а поширюється й на некогнітивні характеристики, такі як особистість, мотивація, творчі
здібності і таланти в різних областях мистецтва.
Переконання китайського суспільства щодо
розуміння обдарованості можна розділити на три
підходи: обдарованість можна «виховати» через
наполегливе та старанне навчання; розмежування
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понять загальної обдарованості та предметної
талановитості; взаємозв’язок інтелектуальних і
некогнітивних факторів. Розглянемо кожен із цих
підходів окремо.
Обдарованість можна «виховати» через наполегливе та старанне навчання. Так, ґрунтуючись на
конфуціанському культурному світогляді, китайці
надають великого значення навчанню і суспільному впливу у процесі розвитку дитини (самостійні
зусилля, підтримка сім’ї і навколишнього середовища), а ця система переконань впливає на суспільство двома основними способами.
По-перше, замість того, щоб визнати, що діти
народжуються з різними особистими якостями,
китайці схильні вважати, що дітей можна «виростити обдарованими» незалежно від того, чи мають
вони вроджені здібності. Одна з основних причин
такого переконання полягає в тому, що обдарованість вважається синонімом академічного таланту,
і з цієї точки зору високі академічні досягнення
можливі для будь-якого, хто витратить додатковий час на навчання, багато зусиль і усвідомлену
практику. Отже, дітей «виховують обдарованими»
з вірою, що навіть діти з низькими вродженими
інтелектуальними здібностями можуть досягти тих
самих навичок і досвіду, що і обдаровані, або, як
кажуть у Китаї: «старанність може заповнити неадекватність (勤能补拙)». Наприклад, у китайському
суспільстві, вступ до одного із провідних університетів Китаю (Цінхуа, Пекінський університет та ін.)
сприймається широкою публікою як ознака «обдарованості». Деякі середні школи навіть метою
навчання визначають успішне складання іспиту
Гаокао, запроваджуючи жорсткі шкільні правила
для виховання кращих академічних діячів. З цієї
точки зору виховання обдарованості – це спосіб розвитку талантів, особливо в академічних областях.
По-друге, навіть для «вундеркіндів» навчання
і суспільний вплив відіграють вирішальну роль в
досягненні досконалості і успіху. Ставлення до
обдарованих дітей зазвичай являє собою суміш
високих очікувань і надмірної пильності – в рівній
мірі як до успіху, так і до невдач. Загалом, враховуючи глибокий культурний вплив конфуціанських
учень, незалежно від природних обдарувань дітей,
освітній процес і суспільний вплив мають ключове
значення. І беручи до уваги вислів, що розвиток
талантів «відображає наполеглива праця з плином часу, тоді як обдарованість припускає незаслужену щедрість» [4, c. 128], історично склалось
китайське розуміння обдарованості як спосіб розвитку талантів.
Розмежування понять загальної обдарованості
та предметної талановитості. У китайській педагогічній та психологічній літературі деякі концепції
обдарованості відрізняють її від таланту з точки
зору предметної області. Для деяких обдарованість визначається як загальні здібності людини,

тоді як талант відноситься до особливих здібностей в певних областях (мистецькі, творчі, спортивні або інтелектуальні). Віра, що лежить в основі
цієї концепції обдарованості, полягає в тому, що
вона діє як фундаментальна здатність, котра може
привести до досконалості й досягнень у багатьох
областях. Тому обдарованих людей зазвичай
зображують як «різнобічних» людей, які можуть
досягти досконалості в різних областях. Зразком
такої обдарованої людини є Леонардо да Вінчі,
який проявив свою творчість та інноваційність
у живописі, архітектурі, медицині, технологіях.
Талант, навпаки, розглядається як прояв особистих здібностей в певній галузі, які можна розвинути часом через практику, вольові зусиллями
і досвід. У порівнянні з обдарованими людьми,
талановита людина досягає великих успіхів в певних областях, які відповідають встановленим і
загальноприйнятим категоріям художніх талантів, наукових талантів, політичних талантів тощо.
Варто зазначити, що сприйняття творчих людей
у Китаї та країнах Заходу дещо різниться. Наприклад, кілька досліджень, присвячених вивченню
китайського сприйняття найбільш творчих людей,
показали, що китайські студенти схильні приписувати високі творчі здібності успішним в політиці
і науці, але рідко художникам і музикантам, тоді
як ці області часто згадуються західними студентами з Німеччини, Італії, Франції, Великобританії,
США [6]. Ці дані показують, що в китайській культурі високі досягнення пов’язані з атрибутами «гідної значущості» в порівнянні з оцінкою «естетичної значущості» в західних культурах. Ба більше,
в китайській культурі обдаровані люди переважно
визнаються в областях, пов’язаних з високим соціальним статусом, репутацією і престижем.
Взаємозв’язок інтелектуальних і некогнітивних
факторів. На додаток до широко визнаних інтелектуальних факторів, таких як високий IQ, розвинена
пам’ять і здатність до швидкого навчання, деякі
китайські вчені також розглядають некогнітивні
фактори для визначення обдарованої людини, такі
як особистість, мотивація і предметний інтерес [7].
З цього погляду, наприклад, коли діти виявляють
сильний інтерес до певної галузі, теоретично їх
можна розглядати як обдарованих, незалежно від
їхніх вроджених інтелектуальних здібностей, вимірюваних їх IQ. Некогнітивні фактори вважаються
важливими для розвитку потенціалу обдарованості, тому що «інтелектуальний потенціал людини
може направлятися і контролюватися його особистісними рисами, свідомо, несвідомо або й тим,
і іншим» [10, c. 340]. Однак, хоча китайські психологи теоретично розуміють некогнітивні фактори як
компоненти обдарованості, ідентифікація обдарованості значною мірою визначається інтелектуальною діяльністю. Ба більше, некогнітивні чинники
обдарованості залишаються не досить вивченими.
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Висновки. Отже, розвиток поняття обдарованості у Китаї має дуже давню історію. З давніх часів існувала державна система виявлення,
виховання та навчання обдарованої і талановитої
молоді. Сучасна педагогічна думка Китаю розрізняє обдарованість як вроджений дар і талант, який
передбачає оволодіння певними уміннями і здібностями через освіту. Сьогодні обдарованих дітей
зазвичай називають 神童 (Shentong), що означає
«богоподібні діти», або «наднормальні» діти, відображаючи ідею про те, що «наднормальні» діти
перевершують «нормальних» у розвитку певних
здібностей. Переконання китайського суспільства
щодо розуміння обдарованості можна розглядами
за трьома підходами: обдарованість можна «виховати» через наполегливе та старанне навчання;
розмежування понять загальної обдарованості та
предметної талановитості; взаємозв’язок інтелектуальних і некогнітивних факторів.
Серед перспективних напрямів дослідження
варто назвати такі: аналіз підходів, форм і методів
навчання і виховання обдарованих і талановитих
дітей у КНР; з’ясування ролі та значення спеціальних
закладів для навчання обдарованих та деякі інші.
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Стрімкий перехід на дистанційний формат
навчання змушує більш ґрунтовно аналізувати основні проблеми та шляхи розвитку
вітчизняної освіти. Попри надання можливостей щодо мобільності та швидкості отримання знань, дистанційна освіта
має низку недоліків, що можуть негативно
позначитися на якості здобутих знань.
У статті окреслено основні труднощі, які
складаються в системі дистанційної освіти.
Визначено роль педагогічних кадрів у досягненні завдань дистанційної освіти. Окрему
увагу присвячено перспективним напрямам
удосконалення системи віддаленої освіти.
Наголошено на необхідності подолання
наявних викликів та проблем завдяки послідовній нормотворчій роботі, наданню необхідного ресурсного забезпечення, чіткому
окресленню цілей та завдань дистанційної
освіти в умовах сьогодення.
Визначена проблема обґрунтована в багатьох дослідженнях, які дозволили більш
широко та ґрунтовно зрозуміти основні
теоретичні та практичні аспекти, що
характеризують віддалений формат взаємодії між студентами й учнями. Різка зміна
умов проведення навчання та невизначеність у подальшій освітній діяльності повинні стимулювати до пошуку, обґрунтування
та закріплення більш дієвих і ефективних
інструментів дистанційної освіти.
Ухвалення актуальних нормативно-правових актів, надання необхідної допомоги та
підтримки педагогам, створення належних умов для всіх учасників освітнього
процесу – першочергові кроки, які повинні
бути здійсненні в найближчій перспективі.
Необхідно також звернути увагу на розвиток практичних навичок та вмінь під
час дистанційного навчання, визначення
критеріїв оцінювання, механізми контролю
та звітності.
Проблеми та виклики, що супроводжують
процес дистанційного навчання, потребують комплексного вирішення, чіткої
та злагодженої політики уповноважених
суб’єктів, свідомого ставлення педагогічних кадрів до роботи у складних та непередбачуваних умовах.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Надання якісних освітніх послуг було і залишається актуальним питанням державної політики. В умовах складної епідеміологічної ситуації використання інструментів дистанційного
навчання є необхідним кроком на шляху забезпечення належного рівня навчання учнів та студентів. Водночас широке використання сучасних
технологій є непростим завданням, що зумовлює
виникнення багатьох труднощів, які впливають
на ефективність освітньої політики, виконання
програм підготовки, здійснення контролю тощо.
Зважаючи на необхідність продовження плідної роботи щодо впровадження адекватних та
водночас прогресивних методів дистанційного

Ключові слова: дистанційна освіта, проблеми та перспективи, інноваційні технології, ресурсна база, технічне забезпечення.
The rapid transition to distance learning makes
for a more thorough analysis of the main problems and ways of development of domestic education. Despite the opportunities for mobility and
speed of knowledge acquisition, distance education has a number of shortcomings that can negatively affect the quality of knowledge acquired.
The article outlines the main difficulties in the
system of distance education. The role of pedagogical staff in achieving the goals of distance
education is determined. Particular attention is
paid to promising areas for improving the system
of distance education. Emphasis is placed on the
need to overcome existing challenges and problems through consistent rule-making, providing
the necessary resources, a clear definition of
the goals and objectives of distance education in
today’s conditions.
This problem is substantiated in many studies
that have allowed a broader and more thorough
understanding of the main theoretical and practical aspects that characterize the remote format of
interaction between students and pupils. A sharp
change in learning conditions and uncertainty
in further educational activities should encourage the search, justification and consolidation
of more effective and efficient tools for distance
education.
Adoption of relevant regulations, providing the
necessary assistance and support to teachers,
creating appropriate conditions for all participants
in the educational process – the first steps that
must be implemented in the near future. It is also
necessary to pay attention to the development of
practical skills and abilities during distance learning, definition of evaluation criteria, control and
reporting mechanisms.
The problems and challenges that accompany
the process of distance learning require a comprehensive solution, a clear and coherent policy
of authorized entities, a conscious attitude of
teachers to work in difficult and unpredictable
conditions.
Key words: distance education, problems and
prospects, innovative technologies, resource
base, technical support.

навчання, постає потреба в детальному висвітленні основних проблем та пріоритетів дистанційної освіти в умовах сьогодення.
Необхідність продовження роботи щодо виконання завдань, передбачених національною
стратегією розвитку освіти в Україні на період до
2021 р., та створення дієвих механізмів щодо реалізації освітньої політики у складних умовах сучасності змушують постійно переглядати питання підвищення якості дистанційної освіти. Карантинні
обмеження значною мірою позначилися на організації освітнього процесу та зумовили необхідність
проведення наукових пошуків щодо визначення
проблем та перспектив дистанційної освіти як
сучасного формату освіти в умовах пандемії.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення основних проблем, переваг та
перспектив дистанційної освіти стало об’єктом
вивчення багатьох вітчизняних учених, серед яких
В.М. Прибилова, І.М. Шоробура, З.Н. Курлянд,
Ю.В. Мельник, Н.Д. Бороденко, Н.В. Богданова,
О.Л. Старжинська, І.В. Ляшенко, О.М. Данильчук,
Д.В. Мельник, Ю.І. Мальований, К.В. Спітковська
та багато інших. Дослідники звертають увагу на
окремі проблемні питання та розвиток дистанційної освіти в сучасних умовах.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Натепер питання позитивного розвитку дистанційної освіти потребує
більш глибокого та всебічного розуміння труднощів процесу віддаленої взаємодії, що передбачає
висвітлення й обґрунтування вказаної проблематики. Огляд проблемних питань і перспектив дистанційної освіти потребує значно більшої уваги
науковців, адже це є пріоритетом сучасної освітньої політики в умовах складної епідеміологічної
обстановки.
Метою статті є висвітлення окремих проблемних аспектів організації дистанційного навчання,
перспектив його подальшого розвитку.
Виклад основного матеріалу. Організація
дистанційного навчання – результат плідної роботи
всіх суб’єктів освітньої діяльності. Реалізація вказаного напряму навчання можлива суто завдяки
ефективному поєднанню нормативно-правового,
організаційного та фінансового забезпечення. Цілком очевидно, що різке впровадження механізмів
дистанційної взаємодії створює значну кількість
проблем не тільки для студентів, але і для викладацького складу.
Кваліфікований викладацький склад – один із
вагомих елементів дистанційної освіти. Викладач
повинен бути готовим до виконання навчальних
програм шляхом проведення групових занять
онлайн, швидкої перевірки завдань, надання
додаткових роз’яснень тощо. Високі вимоги до
педагогічних кадрів є запорукою якісного рівня
викладання дисциплін та надання необхідної
інформації студентам.
Однак, зважаючи на складність побудови системи дистанційного навчання, сформувалося
багато викликів та проблем, що можуть вплинути
на результат освітньої діяльності. Виділимо основні проблеми дистанційної освіти.
1. Неналежний рівень взаємодії між викладачем і студентом.
Беручи до уваги, що обмін інформацією відбувається завдяки інформаційно-комунікативним
технологіям, сучасним інноваційним інструментам
(Skype, Zoom, Viber, Google Classroom), викладачі
змушені обмежуватися можливостями вищевказаних сервісів. Побудова роботи значно відрізняється від традиційної, оскільки стає важче надати
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студенту можливість ознайомитися з документами,
необхідними для подальшої роботи, вказати на
помилки, зацікавити темою, напрямом навчання.
В.М. Прибилова зазначає, що відсутність безпосереднього контакту між персональним викладачем та дистанційним студентом є серйозним
недоліком дистанційної освіти. Вказана проблема
спричинена професійною завантаженістю вітчизняних педагогів [1, c. 35].
Під час дистанційного навчання, на наше переконання, важче сконцентруватися та сприймати
матеріал. Особливо це стосується занять з іноземної мови, коли важливо зосередитися на іншомовному середовищі, новій лексиці та правилах.
2. Низький рівень технічного та ресурсного
забезпечення.
Дистанційна освіта – це, безумовно, високотехнологічний процес, що потребує високого ресурсного забезпечення. Необхідно, щоб викладачі та
студенти мали вільний доступ до якісних технологій, вебресурсів, мережі Інтернет.
Фахівці з питань управління освітою в Україні
відзначають, що якість навчання за допомогою
дистанційних технологій напряму залежить від
гарної технічної оснащеності [2].
Важливо у вказаних умовах забезпечити рівний
доступ до всіх новинок вітчизняного та закордонного освітнього простору, зокрема й документів,
які перебувають у вільному доступі.
Науковці переконані, що основною ідеєю дистанційного навчання є створення навчального інформаційного середовища, що охоплює комп’ютерні
інформаційні джерела, електронні бібліотеки,
відео- й аудіотеки, книги і навчальні посібники [3].
Тому необхідно сформувати належну ресурсну
базу, надати доступ до актуальних баз інформації,
сучасної техніки та комп’ютерних програм. Обмеженість можливостей щодо оновлення техніки,
забезпечення доступу до вебмережі для викладачів, низький рівень матеріального забезпечення
становлять перешкоду для досягнення високої
організації навчання, а тому зазначені питання
потребують негайного вирішення.
3. Мала кількість викладачів, що спеціалізуються на методиці викладання в умовах дистанційної освіти.
Труднощі налагодження віддаленої взаємодії
змушують педагогічні кадри підлаштовуватися
від вимоги сучасної освіти. Беззаперечно, уміння
донести матеріал суто за допомогою інформаційних баз та сервісів – складне завдання, що потребує високої підготовки. За таких умов педагог
повинен не тільки досконало знати дисципліну, яку
викладає, але і на високому рівні володіти інструментами дистанційної освіти.
Слушною є позиція Ю.В. Мельника, Н.Д. Бороденко, Н.В. Богданова, що спостерігається нестача
викладачів, які спеціалізуються на дистанційному
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викладанні дисциплін, а також фахівців із дистанційного навчання – модераторів, координаторів. Дослідники переконують, що це серйозна
проблема, адже між проведенням аудиторного
заняття і проведенням вебінару, відеолекції, спілкуванням у чаті є багато відмінностей [4].
Перед
викладачами
виникає
непросте
завдання – організація освітнього процесу за
допомогою нових інструментів дистанційного
навчання, які вимагають фахового розуміння
новітніх комп’ютерних програм, інновацій, методів
віртуального спілкування та викладання.
4. Ускладнення процесу оцінювання рівня
успішності та контролю.
Проблема оцінювання успішності студентів є
своєрідним бар’єром освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання. Визначення критеріїв оцінювання, забезпечення його об’єктивності й універсальності потребують системного підходу та
глибокого розуміння цифрових технологій.
Нині є безліч сервісів, які дозволяють забезпечити формувальне оцінювання, покликане
оцінити та скоригувати процес навчання. Ефективні, зокрема, такі інструменти, як: GoFormative,
Wordwall, Kahoot, LearningApps. Водночас для
використання в роботі необхідно виділити багато
часу на їх опанування та/або пройти відповідні
курси підготовки.
5. Відхід від традиційних форм і методів роботи.
Потрібно відзначити, що за звичних умов адаптація до нововведень у навчанні повинна відбуватися поступово та передбачати відповідні заходи,
що підпорядковані заздалегідь визначеному
плану. Раптовий та вимушений перехід на дистанційну освіту залишив багатьох педагогів у складній ситуації, змусив переглянути ключові аспекти
роботи з матеріалами підготовки, документами,
освітніми програмами.
Потрібно також визнати, що дотепер дистанційна форма освіти так широко та повсюдно не
використовувалася в освітньому процесі.
О.Л. Старжинська переконана, що перехід на
дистанційне навчання вимагає відходу від традиційних освітніх технологій та застосування нового
підходу, за якого основна функція викладача –
організація самоосвіти студента, контроль та оцінювання його пізнавальної діяльності [5, c. 237].
Зважаючи на продовження віддаленого формату навчання, потрібно більш ретельно підійти
до питання розроблення системи дистанційного
навчання, відповідних стратегічних програм, документів.
І.В. Лещенко наголошує на необхідності забезпечення інформаційної й методологічної освітньої
бази та підготовки висококваліфікованих спеціалістів для здійснення дистанційного процесу
навчання [6].

Уважаємо за необхідне продовжити роботу
щодо створення ресурсів та сервісів дистанційної освіти, які зможуть забезпечити безперебійний та якісний зв’язок між учасниками освітнього
процесу з метою досягнення завдань освітньої
діяльності. Це дозволить створити єдиний інформаційно-освітній простір, що акумулює необхідні
ресурси, бази даних, які потребують сучасні практики викладання.
Використання інструментів та методів дистанційної освіти має значну кількість переваг, а саме:
можливість віддаленого доступу до навчальних матеріалів, застосування гнучких графіків
навчання, використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій, економія часу тощо.
Дистанційне навчання є формою інноваційного менеджменту, що дозволяє більш ефективно
здійснювати управління навчальним закладом та
навчальним процесом, залучати нові практики та
механізми обміну досвідом та інформацією. У разі
нестачі у практичному аспекті (робота з документами) є можливість віддаленого інструктування та
надання необхідних пояснень, візуального зображення матеріалу.
Перспективність застосування дистанційного
навчання також пояснюється мобільністю, складанням іспитів у спокійній атмосфері, застосуванням індивідуального підходу, навчанням у невимушеній обстановці, ізольованістю (перевага в часи
епідемії) [7, c. 405].
Нині важко спрогнозувати якість дистанційного
навчання, проте доцільно розвивати вказаний
формат навчання відповідно до вимог освітньої
діяльності та потреб учасників освітнього процесу.
Ю.І. Мальований висловив думку, що одними
з найбільш перспективних напрямів роботи щодо
вдосконалення дистанційного навчання є забезпечення всіх учасників освітнього процесу надійним інтернет-зв’язком, створення доступного
для педагогів базового контенту, що дозволив би
сформувати власні онлайн-системи навчання;
якісна підготовка педагогічних кадрів; якісне науково-методичне забезпечення; нормативне регулювання дистанційного навчання [8].
Уважаємо, що позиція науковця є виправданою, у найближчій перспективі необхідно переглянути основні нормативно-правові акти з питань
організації освітнього процесу, надати можливості
щодо використання інформаційних технологій
усім учасників процесу, визначити шляхи проведення практичних занять, забезпечити надання
допомоги педагогам тощо.
Не випадково К.В. Спітковська виділяє 7 складників успішного впровадження дистанційного
навчання, як-от: зрозумілий план дій, спільна стратегія, чіткі правила, тайм-менеджмент, професійна
гнучкість, наставництво, комунікація [8, c. 53].
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Забезпечення дистанційного навчання повинно відбуватися планомірно шляхом поширення
кращих інноваційних практик, усунення технічних
та організаційних недоліків, постійного навчання
педагогічних кадрів.
Висновки. Застосування технологій дистанційного навчання спричинило значну кількість труднощів, що мають негативний вплив на ефективність
підготовки студентів. Нестача міжособистісного
спілкування, практичної роботи з документами,
ресурсного та нормативно-правового забезпечення залишаються тими проблеми, що виникають у сучасній практиці віддаленої взаємодії.
У найближчій перспективі повинні вирішуватися
питання навчально-методичного, інформаційнотехнічного забезпечення викладацького складу, на
порядку денному залишається також нормативноправове регулювання дистанційної освіти.
Зважаючи на продовження карантинних заходів і обмежень, стрімкий розвиток та застосування
сучасних інформаційних технологій, дистанційна
освіта не втратить своєї популярності, а тому
потребуватиме чітких, злагоджених та ефективних
кроків щодо розвитку та вдосконалення форм та
методів роботи в умовах сьогодення.
Подальші дослідження повинні стосуватися
вирішення актуальних нормотворчих, організаційних, технічних завдань, які складаються в системі
дистанційної освіти відповідно до реалій розвитку
вітчизняної освітньої парадигми. Важлива побудова дистанційного формату освіти як системи,
що міститиме чіткий і однозначний перелік заходів, завдань та пріоритетів, а всі ланки освітнього
процесу матимуть необхідну державну підтримку
та забезпечення.
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У статті розкрито особливості професійної підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Розкрито сутність
дуальної освіти, яка передбачає узгоджену
взаємодію освітньої та виробничої сфери
з підготовки кваліфікованих кадрів певного
профілю в рамках організаційно-відмінних
форм навчання. Указано, що дуальна освіта
передбачає усунення основних недоліків
традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання
розриву між теорією та практикою, освітою та виробництвом, спрямована на підвищення якості підготовки кваліфікованих
кадрів у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. Виокремлено, що заклад
освіти повинен забезпечити теоретичну
підготовку, цілісність освітньої програми,
відповідність стандартам освіти, відповідальність за якість підготовки здобувачів
освіти; спільно з роботодавцем визначати
освітні програми, за якими організовується
освітній процес за дуальною формою здобуття освіти. Акцентовано на використанні елементів дуального навчання в закладах вищої освіти, на налагоджені співпраці з
роботодавцями, на вимогах до здобувачів
освіти на робочих місцях галузі «Освіта /
Педагогіка». Зокрема, здобувач освіти повинен виконувати навчальний план згідно з
графіком навчального процесу, дотримуватися правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, дотримуватися
правил охорони праці, нести матеріальну
відповідальність за обладнання та майно,
своєчасно виконувати завдання, покладені
на нього під час навчання на робочому місці.
Наведено приклади впровадження елементів
дуального навчання в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, зокрема зі спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова
освіта», «Музичне мистецтво», «Хореографія» та інших. Початкова освіта – це часткове працевлаштування в закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя
початкових класів, педагога-оранізатора
або вихователя групи продовженого дня,
на посаді керівників дитячих хореографічних колективів, на посаді вихователя, асистента вихователя, інструктора з фізичної
культури. Таким чином, дуальна форма
здобуття освіти є актуальною та продиктована бажанням здобувачів реалізовувати
себе в тій сфері, для якої вони навчаються,
але вона матиме не масовий характер, а
виключно індивідуальний. У такому контексті заклад вищої освіти також може використовувати й неформальну освіту – перезарахувавши таким здобувачам програмні
результати навчання, отримані під час проходження практик.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Трансформаційні процеси, пов’язані з європейською інтеграцією, позитивні результати реформ,
підвищення конкурентоспроможності економіки
передбачають створення відповідної національ-

Ключові слова: професійна підготовка,
дуальна форма здобуття освіти, вища
освіта, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
The article reveals the peculiarities of professional
training of specialists under the conditions of dual
form of education. The essence of dual education is revealed, which provides for coordinated
interaction of the educational and the industrial
spheres for the training of qualified personnel of
a certain profile within the framework of organizationally different forms of education. It is stated
that the dual education involves eliminating the
main shortcomings of traditional forms and methods of training the future skilled workers, bridging
the gap between theory and practice, education
and production, aimed at improving the quality of
training of specialists in new organizational-different forms of training. It is emphasized that the
educational institution should provide theoretical training, the integrity of the educational program, compliance with educational standards,
responsibility for the quality of training of students; together with the employer to determine
the educational programs according to which the
educational process is organized under the conditions of the dual form of education. Emphasis is
placed on the use of elements of dual education
in higher education institutions, on establishing
cooperation with employers, on the requirements
for applicants of education in the workplace of
the sphere “Education / Pedagogy”. In particular, the student should follow the curriculum in
accordance with the schedule of the educational
process, follow the rules of internal labor regulations of the enterprise, follow the rules of labor
protection, be responsible for equipment and
property, timely perform tasks assigned to him
or her during on-the-job training. Examples of
the introduction of elements of dual education in
Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy are offered, in particular in the specialties
“Pre-School Education”, “Primary Education”,
“Music Art”, “Choreography" and others. Primary
education means partial employment in general
secondary education institutions as a primary
school teacher, teacher-organizer or educator of
the extended day group, as a leader of children’s
choreographic groups, as an educator, assistant
educator, physical education instructor. Thus, the
dual form of education is relevant and dictated
by the desire of students to realize themselves
in the sphere for which they study, but it will not
be mass, but only individual. In this context, a
higher education institution can also use nonformal education – by re-enrolling the program
learning outcomes obtained during internships.
Key words: professional training, dual form
of education, higher education, Khmelnytskyi
Humanitarian-Pedagogical Academy.

ної системи освіти та підготовки кадрів. Важливим
є створення умов для поєднання роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти за вечірньою
або заочною формою навчання, так і у форматі
практичної підготовки здобувачів вищої освіти
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денної форми навчання та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на робочих місцях. У Законі України «Про освіту» передбачено,
що особа має право здобути освіту в різних формах або поєднуючи їх, та визначено такі основні
форми здобуття освіти: інституційна (очна (денна,
вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання впровадження дуальної освіти розкриваються в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних
авторів, зокрема: Н. Абашкіної, І. Акімової, У. Бека,
Х. Беннера, І. Бойчевської, В. Землянського,
Я. Канакіна, В. Кларіна, В. Грайнерта, Г. Грунера,
А. Келя, Г. Кершенштайнера, Є. Терещенкова й
інші. Проблеми дуального навчання як інтерактивної організації освітнього процесу розкриваються
в наукових працях С. Дражниці; основні ознаки
дуальної моделі навчання досліджено в публікаціях Л. Сидакової та інших. [2].
Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити особливості професійної підготовки фахівців
за дуальною формою освіти, її зміст, специфіку,
технології.
Виклад
основного
матеріалу.
Термін
«дуальна система» (від лат. dualis – подвійний)
був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова,
більш гнучка форма організації професійного
навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену
взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю
в рамках організаційно-відмінних форм навчання.
За Законом України «Про вищу освіту»,
дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб
здобуття освіти здобувачами денної форми, що
передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття
певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60
відсотків загального обсягу освітньої програми
на основі договору. Навчання на робочому місці
передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору. Дуальна освіта
передбачає усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між
теорією і практикою, освітою й виробництвом,
спрямована на підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів у рамках нових організаційновідмінних форм навчання [3].
Дуальна освіта, є пріоритетною для професійно-технічної сфери. У зв’язку з динамічними
потребами ринку праці, швидкими темпами розвитку суспільства, а також необхідності налагодження співпраці у системі «здобувач освітнього
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рівня освіти – заклад освіти – підприємство – держава». Саме у такій взаємодії може бути ефективною така система освіти.
Дуальну освіту, або її елементи, у системі підготовки кваліфікованих кадрів варто апробувати у
сфері професійно-технічної освіти, а також вищої.
У цьому контексті заклад освіти повинен забезпечити теоретичну підготовку, цілісність освітньої
програми, відповідність стандартам освіти відповідальність за якість підготовки здобувачів освіти;
спільно з роботодавцем визначати освітні програми, за якими організовується освітній процес за
дуальною формою здобуття освіти. Заклад освіти
відповідає за налагодження співпраці з роботодавцями за відбір підприємств, установ та організацій, що надають місця практичної підготовки
за дуальною формою здобуття освіти.
Також спільно з роботодавцями розробляє і
затверджує навчальний план відповідної освітньої
програми; забезпечує узгодження змісту теоретичної та практичної частини, координує навчання
здобувача освіти на підприємстві, приймає звіт
про результати навчання за дуальною формою та
оцінює результати;
Важливе значення має обговорення освітньої
програми за дуальною формою здобуття освіти
щодо відповідності професійним стандартам та
вимогам роботодавців до компетентностей майбутніх фахівців.
Згідно з Концепцією підготовки здобувачів за
дуальною формою освіти роботодавець може
ініціювати налагодження співпраці із закладом
освіти щодо підготовки, в тому числі шляхом ініціювання створення програм дуального навчання;
брати участь у розробленні та затвердженні освітніх програм та навчального плану, а також у відборі здобувачів освіти на навчання за дуальною
формою здобуття освіти.
Роботодавець надає робоче місце здобувачу
освіти на підприємстві, в установі чи організації, що передбачає грошову винагороду, а також
надає необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи та навчального плану.
На підприємстві спільно з профспілками вирішують питання умов праці, запровадження та
визначення розмірів надбавок, доплат, винагород
для працівників, що здійснюють навчання здобувачів освіти на виробництві.
Згідно із законодавчими документами здобувач освіти повинен відповідально ставитися
до виконання навчального плану згідно з графіком навчального процесу відповідно до цілей та
завдань навчання на робочому місці; дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, установи чи організації. Також він
повинен підтримувати контакт з особою, відповідальною за виконання освітньої програми дуальної форми здобуття освіти, дотримуватися правил
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охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної охорони, нести матеріальну відповідальність за обладнання та майно відповідно до
укладеного договору [5].
Здобувач освіти повинен своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені на
нього під час навчання на робочому місці, та індивідуальні завдання згідно з навчальним планом.
Однак все вищезазначене приведе до змін
у навчально-виробничому процесі. Це зміна
співвідношення навчального часу: теоретичне
навчання – 30%, виробниче навчання та виробнича практика – 70% навчальних годин; упровадження блочно-модульної побудови навчального
процесу: опанування базового модуля на базі
закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії
(1–2 тижні) на базі закладу освіти / модуль практики на базі підприємств, установ, організацій;
оцінювання результатів навчання – відповідно до
реальних показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва.
У вищій освіті дуальна система може бути
запроваджена у підготовці фахівців мистецької,
технічної та IT галузях, в інших – можливе використання лише елементів. Це може відбутися шляхом
чергування 2 тижні теоретичного навчання/4 тижні
практичної підготовки у складі мистецьких колективів. Можливий інший варіант графіка освітнього
процесу: протягом трьох років здобувач отримує
академічну підготовку в закладі вищої освіти, а
останній рік він працює у колективі. Періодично,
здобувач може відвідувати ЗВО для підтвердження
результатів навчання. У процесі підготовки здобувачів вищої освіти у галузі Освіта/Педагогіка можна
використати деякі елементи дуальної освіти [4].
Адже на старших курсах майбутні фахівці
вдало поєднують навчання і працю, переводячись
на індивідуальний графік.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія з 2018 навчального року розпочала підготовку до реалізації Концепції підготовки фахівців
за дуальною формою здобуття освіти. За період
2018–2020 рр. здійснено підготовчу роботу.
А саме: опрацьована наявна нормативно-правова база; проведено консультації з роботодавцями щодо можливостей реалізації Концепції;
налагоджено постійні зустрічі роботодавців і їх
потенційних працівників, нині – студентів, у рамках
проєкту «Центр кар’єри ХГПА» (тренінги, дискурси,
панельні дискусії, рекламні акції тощо); розглядаються варіанти змін до змісту освіти та графіка
навчально-виробничого процесу відповідно до
запитів роботодавців з урахуванням вимог державних стандартів з професій, які продукуються в
навчальному закладі, на основі компетентнісного
підходу та блочно-модульної побудови навчального процесу в умовах дуальної освіти. Також

вивчаються можливості співпраці із роботодавцями з метою визначення кластерів дуальної освіти
для ХГПА – закладів освіти, культури, туристичної
й соціальної сфери у відповідності до переліку
професій, які продукує ХГПА для упровадження
дуальної форми навчання; активно проводиться
робота над впровадженням спільного проєкту
«Територіальна громада – ХГПА: наукова, освітньо-методична й соціально-культурна співпраця».
Для цього у положенні заклад вищої освіти має
передбачити підставу (у зв’язку, з працевлаштуванням за спеціальністю).
У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії впроваджують елементи дуального навчання,
коли певну частину часу здобувачі вищої освіти
отримують знання в аудиторіях, а частину – на
місцях майбутньої професійної діяльності.
Наприклад, здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» поєднують навчання
в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
на спеціальності «Початкова освіта» з частковим
працевлаштуванням у закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя початкових класів,
педагога-організатора або вихователя групи продовженого дня.
Здобувачі вищої освіти спеціальності «Хореографія» поєднують навчання з відкриттям власних
гуртків та частковим працевлаштуванням на посаді
керівників дитячих хореографічних колективів.
Здобувачі
вищої
освіти
спеціальності
«Дошкільна освіта» поєднують навчання з частковим працевлаштуванням у закладах дошкільної
освіти на посадах вихователя, асистента вихователя, інструктора з фізичної культури.
Здобувачі
вищої
освіти
спеціальностей
«Середня освіта (Українська мова та література)»,
«Середня освіта (Іноземна мова та зарубіжна література (англійська))» поєднують навчання з частковим працевлаштуванням у закладах загальної
середньої освіти на посадах вчителя української
мови та літератури, вчителя англійської мови, вчителя зарубіжної літератури, в бюро перекладів.
В такому випадку здобувачі вищої освіти
оформляють індивідуальний навчальний графік,
додають довідку про працевлаштування.
Здобувачам вищої освіти зараховується проходження різних видів навчальної та виробничої
практик та змістові модулі окремих дисциплін.
Переважна кількість студентів спеціальностей 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво,
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво),
242 Туризм першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівня вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії знаходять
своє перше місце роботи ще під час навчання у
закладі. Зокрема, вони мають можливість працю-
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вати у закладах дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, початкової мистецької освіти, закладах культури та мистецтва, приватних колективах,
клубах та студіях, театрах танцю.
Кафедри і заклад вищої освіти йдуть назустріч
студентам, надають різноманітну методичну та
фахову допомогу, сприяють працевлаштуванню
студентів, які мають намір набувати практичного
досвіду безпосередньо під час виконання професійних задач в реальних мистецьких колективах.
Відтак, кількість студентів, які після закінчення
закладу продовжують працювати за фахом підтверджує правильний напрям практичної мотивації
і роботи із студентами ще під час їхнього навчання.
Висновки. Таким чином, дуальна форма здобуття освіти є актуальною та продиктована бажанням здобувачів реалізовувати себе у тій сфері, для
якої вони навчаються, але вона матиме не масовий характер, а виключно індивідуальний. У такому
контексті заклад вищої освіти, також може використовувати й неформальну освіту – перезарахувавши таким здобувачам програмні результати
навчання, отримані під час проходження практик.
Перспективи подальших розвідок у такому
напрямі. Перспективи подальших розвідок щодо
професійної підготовки фахівців за дуальною
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формою здобуття освіти ми вбачаємо в розробці
моделі такої підготовки, умов її реалізації тощо.
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У статті досліджуються питання сучасних технологій навчання і виховання дітей з
особливими потребами. Визначено основне
завдання інклюзивної освіти, проблеми та
перспективи. Встановлено, що особливе
значення в розвитку сучасного суспільства
України надається питанням щодо забезпечення соціального захисту громадян країни
(зокрема, це діти з особливими освітніми
потребами). Сьогодення українського суспільства акцентує увагу на актуальності
орієнтації сучасної освіти на стандарти,
на пріоритетах щодо співробітництва й
інтернаціоналізації.
Світові цінності (зокрема, психологічна та
фізична безпека, екологічність, доступність
інформації) – невід’ємна частина концептуальних засад того чи іншого навчального
закладу. Міжнародний рух освіти інтенсивно,
стрімко набуває нового значення, яке може
базуватися, а також бути основою процесу
адаптації освітнього простору навчальних
закладів до індивідуальних особливостей
кожного члена суспільства.
Варто зауважити, що розвиток сучасних
методичних змін у наданні освітніх послуг
сприяє процесам розроблення та впровадження такого інноваційного освітнього
напряму, як інклюзія.
Останніми роками під впливом інтеграції
української національної системи освіти в
європейський та світовий освітній простір
стратегії освітньої політики досить різко
змінились.
Одним з основних напрямів реалізації цих
стратегій є реалізація ідеї створення інклюзивного простору в освітній системі та
запровадження інклюзивної освіти у процесі
діяльності кожного навчального закладу.
Саме інклюзивний освітній простір має
стати основою гармонійного, усебічного
розвитку, а також емоційної стабільності
особистості.
Під час упровадження інклюзивної освіти
особливу увагу варто звернути на такі
аспекти, як:
– наукове, освітнє та толерантне сприйняття дітей з обмеженими можливостями;
– систематична та постійна взаємодія з
дітьми з особливими потребами та їхнім
найближчим оточенням, з метою формування в них відповідної ідентифікації;
– визначення основних меж законодавчого
простору для реалізації основної освітньої
мети та завдань в умовах інклюзивного суспільства;
– підвищення кваліфікаційного рівня фахівців,
яких залучено до інклюзивної освітньої діяльності;
– формування позитивного іміджу інклюзивної освіти.
Зважаючи на тенденцію останніх років, що
характеризується поширенням та збільшенням кількості дітей з обмеженими можливостями здоров’я, процес переходу до
інклюзивної освіти як однієї з найважливіших
форм соціально-педагогічної реабілітації

дітей з особливими потребами повинен
стати пріоритетом у розвитку національної освіти.
Ключові слова: сучасні освітні технології,
діти з особливими потребами, інклюзивна
освіта, розвиток, проблеми, виховання,
навчання.
The article covers the issues of modern technologies of education and upbringing of children with
special needs. The main tasks of inclusive education, 8 problems and prospects are defined. It
is established that the development of modern
Ukrainian society and the processes of integration into the European community raise the issue
of social protection of the countrys citizens, and
especially those who need it most, in particular,
children with special educational needs. The
social present makes relevant the orientation of
modern education to the standards, the priority
of which is cooperation and internationalization.
International values – psychological and physical
security, environmental friendliness, without barrier access to information – are an integral part
of the conceptual guidelines of every educational
institution. The international movement of education acquires a new meaning, which is based
on the adaptation of the educational space of
educational institutions to the individual characteristics of each member of society. Progressive
methodological changes in the provision of educational services have contributed to the development and implementation of such an innovative educational trend as inclusion. Over the last
decade, under the influence of the integration of
the Ukrainian national education system into the
European and world educational space, the
strategies of educational policy have changed
dramatically. One of the directions of implementation of these strategies is the implementation
of the idea of creating an inclusive educational
space of each educational institution and the
introduction of inclusive education. It is the
inclusive educational space that will become
the foundation of harmonious development and
emotional stability of future specialists. During the implementation of inclusive education,
special attention should be paid to the following
aspects: scientific, educational, methodological,
socio-psychological. Preparing Ukrainian society for the tolerant perception of children with
disabilities; interaction with such children and
their immediate environment, in order to form in
them the appropriate identification; defining the
boundaries of the legislative space for the implementation of the educational process within an
inclusive society; raising the professional level
of specialists involved in inclusive educational
activities; formation of a positive image of inclusive education. The transition to inclusive education, as the most modern form of socio-pedagogical rehabilitation of children with disabilities,
should become a priority in the development of
national education.
Key words: modern educational technologies,
children with special needs, inclusive education,
development, problems, education, training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Глобальні стандарти прав людини базуються на
ідеї участі кожної людини в суспільному житті на
основі рівності та без дискримінації. Поширення в
Україні інклюзивної освіти для дітей із фізичними
та психічними вадами є не лише відображенням
часу, а й черговим кроком у напрямі забезпечення
повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до освіти в загальноосвітній школі за
місцем проживання та створення необхідних умов
для успішного навчання для всіх без винятку дітей
незалежно від їхніх індивідуальних особливостей,
психічних та фізичних можливостей.
Люди з особливими потребами належать до
найбільш соціально незахищених верств населення. Варто зауважити, що в державній політиці
та стосовно оточення є бажання наблизити життя
таких людей до звичних, найбільш адаптованих
умов життя. Але більшість національних законодавчо-правових документів відображають так
звану медичну модель інвалідності, коли фізичні
чи психічні вади людини або втрата здоров’я виходять на перший план.
Варто зауважити, що порівняно зі здоровими
дітьми діти з особливими потребами не характеризуються як повноцінні за станом здоров’я. Але це не
повинно впливати на основні аспекти здійснення,
дотримання конституційних прав і свобод, що
надані дітям з обмеженими можливостями здоров’я.
Наприкінці XX – на початку XXI ст. сталися
помітні зміни у ставленні до людей з особливими
потребами, до їхніх проблем. Вагомим аргументом
є визнання прав людей з особливими потребами на
повноцінне життя в суспільстві, а також на соціальний захист на державному рівні. Крім того, важливим елементом є реалізація конституційного права
на працю людей з обмеженими можливостями.
Особливі потреби дитячого населення є однією
з найактуальніших проблем, оскільки вона є не
тільки медичною, соціальною, психологічною, економічною проблемою, але й має державне значення [1].
Водночас міжнародне співтовариство намагається наблизити сприйняття досліджуваної категорії з погляду соціальної моделі, коли її сприймають
як людину з рівними правами та можливостями, ураховують її потреби в зовнішньому нагляді та допомозі. Отже, соціальний погляд суспільства загалом
на проблему, яку ми розглядаємо, не суперечить
потребам людей з інвалідністю в соціальній допомозі. Його позиція полягає у спробі стерти будь-які
моральні бар’єри, що перешкоджають сприйняттю
цих людей як рівноправних членів суспільства [2].
Значне обмеження життєдіяльності виникає
в результаті значних порушень функцій органів
або систем організму, спричиняє неможливість
або суттєве порушення здатності вчитися, спілку-
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ватися, орієнтуватися, контролювати свою поведінку, рухатися, служити, брати участь у трудовій
діяльності, супроводжується потребою стороннього нагляду, догляду та допомоги.
Можна з упевненістю сказати, що проблема
інвалідності серед дітей була і залишається мультидисциплінарною. У сучасних умовах змінилося
не лише ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями, а й державна політика
щодо проблем інвалідності. У соціальній правовій
державі зусилля спрямовані на розуміння необхідності інтеграції інвалідів у нормальне життя суспільства та забезпечення рівних прав і можливостей зі здоровими людьми.
Ефективний механізм забезпечення рівних
прав та можливостей для людей з обмеженими
можливостями здоров’я (далі – ОМЗ) на охорону
здоров’я, освіту, працевлаштування, особисту свободу тощо потребує законодавчого закріплення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Протягом останніх кількох років вітчизняними
науковцями (О. Матійко, С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Ю. Бардашевська, Н. Софій, І. Ярмощук та інші) були розглянуті питання, які присвячені розгляду проблем
щодо залучення осіб з особливими потребами до
навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та
соціалізації до суспільних норм. Крім того, незважаючи на важливість і актуальність інклюзивної
освіти в сучасному світі, науковці звертають увагу
на серйозні проблеми в науковій розробці та практичній реалізації.
Мета статті – визначити та висвітлити особливості впровадження процесу інклюзивної освіти
в Україні, охарактеризувати основні досягнення
та перешкоди в організації інклюзивного навчання
для осіб з особливими освітніми потребами.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах стрімкого мінливого світу люди з особливими
потребами здоров’я – це повноправні та повноцінні
громадяни суспільства, які мають такі ж права й
обов’язки, як і люди, що фізично здорові. Складний тернистий шлях від агресії, гніву та ненависті, цілковитої відмови до прийняття, партнерства
та соціальної інтеграції в соціокультурний простір
пройшли в історичному аспекті дослідження проблеми люди з розумовими та фізичними вадами.
Сягає глибокої давнини, ще часів Київської
Русі, в Україні обізнаність громадськості про те, що
люди з інвалідністю потребують особливого ставлення. Історіографію інклюзивної освіти Ю. Бардашевська рекомендує нам розглянути з акцентом
на періодизації еволюції системи освіти (остання,
наведена на рисунку 1), виокремлює декілька
періодів [1, с. 10].
Н. Софій уважає, що в часи незалежності
в Україні й укладання значної кількості міжнародно-правових документів розпочався якісно



ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 КОРЕКЦІЙНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА

Рис. 1. Періодизація еволюції системи освіти (Ю. Бардашевська)

Рис. 2. Переваги інклюзивної освіти
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новий період у формуванні освіти для людей з
особливими потребами. Варто підкреслити, що
міжнародне співтовариство відіграло важливу
роль у цьому процесі. Зрештою, упровадження
інклюзивної освіти в нашій країні розпочалось
набагато раніше, у середині 80-х рр. ХХ ст. Саме
тому на момент визначення внутрішніх елементів
цієї сфери Україна розробила правову базу, яка
визначає й окреслює права осіб з особливими
потребами на повноцінне життя в умовах, що
забезпечують її гідність, повноцінний розвиток,
сприяють упевненості в собі та розвитку [6, с. 17].
Інклюзивна освіта є дороговказом, який створює умови та можливості рухатися у правильному напрямі, а також сприяє адаптації освітньої
програми та навчального середовища до потреб,
вимог учнів, які відрізняються не тільки своїми
навчальними, а й фізичними можливостями.
Згідно з дослідженням Л. Коврігіна, «основною метою інклюзивної освіти є створення умов
для особистісного розвитку дітей з особливими
потребами» [4, с. 104]. Дослідник виділяє основні
завдання інклюзивного навчання:
– забезпечення прав дітей з особливими потребами на здобуття загальної середньої освіти
в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у
комплексному поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами;
– діяльність, що спрямована на розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її нахилів
та здібностей, формування інтересів та потреб;
– збереження та зміцнення морального та
фізичного здоров’я учнів;
– виховання в учнів любові до праці, здійснення
їхньої допрофільної підготовки, забезпечення
умов для життєвого та професійного самовизначення;
– виховання школярів як культурно-моральної особистості з етичним ставленням до світу
та себе.
Переваги інклюзивної освіти представлено
на рис. 2 [4, с. 105].
Отже, безсумнівно, інклюзивна освіта потрібна
як для дітей, які потребують допомогу, так і для
звичайних учнів, педагогів та фахівців.
Визначальний вектор сучасної освітньої політики має бути спрямований на реформування
системи, з урахуванням щорічної тенденції збільшення в нашій країні загальної кількості дітей
з особливими освітніми потребами, питання їх
навчання стає першочерговим.
Актуальною є проблема входження дітей з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього простору [3]. За даними Міністерства освіти
України, інклюзивна освіта означає, що всі учні
здобувають освіту у звичайних класах. Це не означає, що учень із якихось причин не може покинути
клас. Кожен учень може отримати індивідуальну
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допомогу з певного предмета. Якщо система
освіти є інклюзивною, це не означає, що учнів
можна розділити на групи за їхніми характеристиками в окремих класах на цілий день або частину
дня. В інклюзивному класі варто створити спеціальні можливості для всіх учнів, щоб вони вчились
разом, у команді. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі [6, с. 17].
У процесі вивчення психічного розвитку дитини
практичні психологи навчально-виховних закладів виявляють чинники й основні аспекти, які
зумовлюють проблеми та труднощі щодо формування та розвитку пізнавальної діяльності, спілкування та соціальної адаптації, а також визначають резерви кожної дитини. На основі виявлених
чинників і аспектів практичні психологи планують
свою діяльність [7, с. 32].
Працівники психологічної служби та спеціалісти
надають консультації психолого-педагогічним
установам на прохання батьків. З метою корекції
поведінки та особистих проявів у роботі з дітьми
з особливими потребами в рамках групової
роботи організовуються та проводяться тренінги.
Зокрема, це тренінги із спілкування, ефективної
соціальної взаємодії, підвищення впевненості
в собі, зменшення тривожності та подолання страхів, вироблення навичок емоційної саморегуляції,
креативності, напористості, самоствердження,
особистісного зростання тощо [7, с. 33].
Корекційні заняття можна проводити як індивідуально з дитиною з особливими потребами, так
і в рамках колективу, групи. Корекційні заняття
є сукупністю прийомів та вправ, що спрямовані
на корекцію дитячої поведінки, а також на розвиток її особистості загалом.
Дослідження вчених та практиків багатьох країн
підтверджують, що інклюзивний підхід є доцільним
не тільки для шкільної системи загалом, але і для
всіх дітей, які беруть участь в інклюзивній освіті,
не тільки із соціального й академічного поглядів,
але й із фінансового.
Інклюзивна освіта для дитини з певними
вадами розвитку має бути такою ж, як освіта, яку
здобувають діти без вад. Діти з особливими потребами мають брати повноцінну участь у навчальновиховному процесі. Водночас для забезпечення
таких умов доцільно застосовувати відповідні
адаптації чи модифікації в освітньому середовищі
[4, с. 104].
Дослідники дистанційної освіти зазначають:
«Школи повинні змінюватися, щоб задовольнити
потреби всіх дітей із відмінностями та без них.
Тому спеціальні навчальні заклади повинні стати
ресурсними центрами для надання відповідної
підтримки та підтримки дітям з обмеженими можливостями, які інтегрувались в інклюзивні заклади.
У світовій практиці є багато прикладів успішного
створення та функціонування інклюзивних шкіл.



Таким чином, досі не існує єдиного встановленого
алгоритму того, як зробити всі школи інклюзивними, як навчальні заклади можуть забезпечити
залучення всіх (без винятку) дітей із громад, яким
вони служать, і дозволити їм досягти найвищих
(для кожного учня) результатів, стати повноправними членами своєї спільноти. Під час упровадження інклюзивної освіти особливу увагу варто
звернути на такі аспекти: науковий, освітній, методичний, соціально-психологічний» [2].
Л. Даниленко у своїй праці говорить про те, що
мета навчального процесу під час роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами полягає у формуванні гармонійної особистості шляхом розвитку інтелектуального, соціального, емоційного
та творчого потенціалу, природних здібностей,
особистісних якостей та нахилів дитини, а також
в інтеграції в суспільство [7, с. 16].
Ефективність навчально-корекційних та реабілітаційних заходів із дітьми з певними захворюваннями значною мірою залежить від відсутності
супутніх соматичних та простудних захворювань.
Значний статичний стрес під час занять із дітьми
із психофізичним розвитком, тривале підтримання
монотонної пози за партою, фізичне та психічне
напруження, що виникає протягом навчального
дня, вимагають від учителів використання оздоровчих технологій, їх ефективного впровадження
в контексті корекційних та розвивальних занять –
поєднання зусиль освітян та медиків [9, с. 67].
Е. Манжос зазначає, що система спеціальної
освіти в Україні має вертикально-горизонтальну
структуру. Вертикальна структура базується на вікових особливостях учнів та рівнях загальноосвітніх
програм. Горизонтальна структура враховує психофізіологічний розвиток дитини, особливості її пізнавальної діяльності та характер розладу [7, с. 17].
Навчання в таких класах допомагає дітям з особливими потребами адаптуватися до типових життєвих ситуацій, позбутися почуття ізоляції, відчуженості, сприяє зникненню соціальних бар’єрів та
інтеграції в суспільство, навчає учнів спілкуванню
та спільній роботі, формує в них почуття відповідальність за однолітків, яким потрібна не тільки
допомога, але насамперед прийняття та визнання.
Висновки. Формування та розвиток у дітей
з особливими освітніми потребами активної життєвої позиції, зміцнення фізичних, духовних та
психічних якостей – фундаментальні завдання
педагогів, які працюють із дітьми та причетні до
інклюзивних класів. Дослідження вищезазначеної
проблеми повинно не тільки окреслити напрями
розвитку сучасної інклюзивної шкільної освіти, а й
здійснити підготовку дітей до життя в соціумі.
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У наш час існує об’єктивна потреба внесення
змін до нормативно-правових актів України, гарантій та стандартів навчання дітей з особливими
потребами. Також необхідно створити належні
умови для повноцінного навчання дітей з особливими освітніми потребами в навчальних закладах,
зокрема забезпечити підготовку вчителів, надання
індивідуальної підтримки у процесі навчання
з урахуванням потреб дитина.
Важливо сформувати позитивну громадську
думку щодо інклюзивної освіти, залучати до цього
питання засоби масової інформації, організовувати інформаційні кампанії, що сприятимуть
дотриманню законів, спрямованих на навчання
дітей з особливими потребами.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА, ЇЇ ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
INCLUSIVE EDUCATION, ITS NATURE AND DEVELOPMENT PROBLEMS
В статье разъясняется суть инклюзивного
образования и проблемы его развития в
Азербайджане. Инклюзивное образование,
практикуемое в мире на протяжении уже
нескольких десятилетий, также развивается в школах нашей страны. Инклюзивное
образование служит прежде всего защите
конституционного права граждан на образование. В соответствии с требованиями
Закона об образовании для людей с особыми
потребностями создаются возможности
для получения образования на всех уровнях
обучения. Реализуются важные международные проекты. Разрабатываются программы по реализации законодательных
актов в соответствии с другими программами, связанными с проблемами семьи
и молодежи. Согласно с этими программами Министерство образования создало
центры поддержки семьи в ряде городов,
центры реабилитации и развития детей
с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах с инклюзивным
компонентом. В статье отмечается, что
привлечение родителей к инклюзивному
образованию, – еще одно направление этой
работы. Понятно, что отсутствие специального образования создает для родителей ряд трудностей. Самый важный способ преодолеть эту трудность – вовлечь
детей в образовательный процесс. Отметим, что есть нехватка профессиональных
педагогических кадров по коррекционной
педагогике с учетом предметов, по которым идет обучение в школе. В вузах страны
в последние годы созданы специальности,
по которым идет подготовка специалистов по соответствующим профессиям.
Есть необходимость профилактической
и просветительской работы среди детей,
родителей и всего населения по гуманному
восприятию тех, кто нуждается в инклюзивном обучении. Особенно важно преодоление возможных проявлений буллинга в отношении детей с особыми потребностями и
возможностями. Для этого в школах также
должна проводиться соответствующая
работа, в том числе с повышением профессионального уровня педагогов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, система специального образования,
государственная программа по образованию, работа с проблемными детьми, родители.
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У статті пояснюється суть інклюзивної
освіти й проблеми її розвитку в Азербайджані. Інклюзивна освіта, що практикується
у світі протягом вже декількох десятиліть,
також розвивається в школах нашої країни. Інклюзивна освіта служить насамперед
захисту конституційного права громадян
на освіту. Відповідно до вимог Закону про
освіту для людей з особливими потребами
створюються можливості для отримання
освіти на всіх рівнях навчання. Реалізуються
важливі міжнародні проєкти. Розробляються
програми щодо реалізації законодавчих актів
відповідно до інших програм, пов’язаними з
проблемами сім’ї та молоді. Згідно із цими

програмами Міністерство освіти створило
центри підтримки сім’ї в ряді міст, центри
реабілітації та розвитку дітей з обмеженими можливостями в загальноосвітніх школах з інклюзивним компонентом. У статті
наголошується, що залучення батьків до
інклюзивної освіти, – ще один напрямок цієї
роботи. Зрозуміло, що відсутність спеціальної освіти створює для батьків ряд труднощів. Найважливіший спосіб подолати ці
труднощі – залучити дітей в освітній процес. Відзначимо, що є нестача професійних
педагогічних кадрів із корекційної педагогіки
з урахуванням предметів, за якими відбувається навчання в школі. У вишах країни
в останні роки створені спеціальності, за
якими відбувається підготовка фахівців за
відповідними професіями. Є необхідність
профілактичної та просвітницької роботи
серед дітей, батьків і всього населення
щодо гуманного сприйняття тих, хто
потребує інклюзивного навчання. Особливо
важливо подолання можливих проявів булінгу
щодо дітей з особливими потребами й можливостями. Для цього в школах також повинна проводитися відповідна робота, в тому
числі з підвищенням професійного рівня
педагогів.
Ключові слова: інклюзивна освіта, система
спеціальної освіти, державна програма за
освітою, робота з проблемними дітьми,
батьки.
The article explains the essence of inclusive
education and the problems of its development
in Azerbaijan. Inclusive education, which has
been practiced in the world for several decades,
is also developing in the schools of our country.
Inclusive education serves primarily to protect
the constitutional right of citizens to education.
In accordance with the requirements of the Education Act, educational opportunities are created for people with special needs at all levels
of education. Important international projects
are being implemented. Programs for the implementation of legislative acts are being developed
in accordance with other programs related to
family and youth problems. In accordance with
these programs, the Ministry of Education has
established family support centers in a number
of cities, rehabilitation and development centers
for children with disabilities in comprehensive
schools with an inclusive component. The article
notes that involving parents in inclusive education is another area of this work. It is clear that
the lack of special education creates a number
of difficulties for parents. The most important way
to overcome this difficulty is to involve children
in the educational process. Note that there is a
shortage of professional pedagogical staff in correctional pedagogy, taking into account the subjects that are taught at school. In recent years,
the country’s universities have created specialties for which specialists are trained in relevant
professions. There is a need for preventive and
educational work among children, parents and
the entire population on the humane perception of those who need inclusive education. It is
especially important to overcome possible manifestations of bullying against children with special
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needs and opportunities. For this, schools should
also carry out appropriate work, including raising the professional level of teachers. The work
done is undoubtedly the most striking example
of modern approaches in the education system
of the republic, but it is still not enough. It’s time
to get to the bottom of the problem more deeply
and systematically. This requires changes both
in inclusive education and in the content of

Постановка проблемы в общем виде. Воспитание – важный процесс, который ведет человека
к развитию и совершенствованию, учит его самосознанию и самооценке. Этот процесс организован в разных контекстах, в разных условиях для
людей разного возраста и с разными возможностями понимания, усвоения и обучения, и регулируется Законом об образовании. Рост числа детей
с ограниченными физическими и психическими
возможностями делает решение этого вопроса
особенно актуальным. Об этом свидетельствует
и имеющая многочисленная научная и методическая литература [8; 9; 12].
Анализ последних исследований и публикаций определяет как раз актуальность ее решения. Для каждой страны это решается по-разному
в зависимости от характера развития социальных
условий, в которых формируется инклюзивное
образование, экономического развития страны,
формирования ее законодательной базы и качества общего образования. Вопросы инклюзивного
образования исследуются в большинстве стран
мира, в том числе и в Азербайджане, хотя мы еще
в начале этого пути.
Выделение не решенных раньше частей
общей проблемы, а также цель статьи – определение основных направлений развития инклюзивного образования в Азербайджане, его содержания
и путей дальнейшего развития. Проведен анализ
имеющейся законодательной базы, сути проделанной до сих пор работы, основные направления
последующего развития этого важного направления деятельности системы образования страны.
Изложение основного материала. Законодательная база развития инклюзивного образования. Положение Закона Азербайджанской
Республики «Об образовании» о том, что «государство гарантирует создание соответствующих
условий для образования каждого гражданина
и не допускает лишения какой-либо ступени,
уровня и формы образования» [1] подтверждает,
что государство защищает права подрастающего
поколения.
Закон об образовании также предусматривает
право на образование лиц с ограниченными возможностями. Закон гласит:
– государство гарантирует создание соответствующих условий для образования каждого
гражданина и не допускает лишения какой-либо
ступени, уровня и формы образования;

the entire education system as a whole. Only
through systematic and interdisciplinary research
can we determine the directions for the development of inclusive education in our country, create
favorable conditions in the general educational
environment for those involved in education.
Key words: inclusive education, special education system, state education program, work with
problem children, parents.

– государство гарантирует, что каждый
гражданин, независимо от пола, расы, языка,
религии, политических убеждений, национальности, экономического и социального статуса,
происхождения, возможностей здоровья, имеет
право получить образование и не подвергаться
дискриминации;
– граждане имеют право свободно выбирать
тип образования, учебное заведение и язык обучения;
– основой образовательной политики азербайджанского государства наряду с предоставлением гражданам качественного образования
является также создание равных возможностей
для детей с ограниченными возможностями для
получения качественного образования [1].
В последние годы понятие «инклюзивное
образование» стало актуальным в мировой
системе образования. Инклюзивное образование (фр. Inclusif – «инклюзивный», лат. Include –
«включаю») – это развивающий процесс, направленный на то, чтобы сделать общее образование
доступным для всех и адаптированным к различным потребностям всех детей. Это также обеспечивает вовлечение детей с ограниченными возможностями в образование [2].
Особенности инклюзивного образования.
Инклюзивное образование – это интеграционный
процесс, который позволяет детям с умственными
или физическими недостатками получать образование в общеобразовательных учреждениях.
На этой основе система образования оказывает
непосредственную поддержку детям с особыми
потребностями (с ограниченными возможностями)
и создает им условия для обучения и развития со
своими сверстниками.
В настоящее время большинство тех, кто
вовлечен в инклюзивное образование, – это дети,
которые испытывают трудности в общении со
сверстниками, не имеют способности к взаимодействию (речь, движение, умственный уровень
развития, слух и так далее) и чувствуют себя изолированными от общества. В этом случае, как
можно видеть, инклюзивное образование развивалось на основе подходов, которые признают,
что дети являются независимыми лицами, что
к ним по-разному относятся в образовательном
процессе, и что они осваиваются по-разному, на
разных уровнях и получают образование в соответствии со своими потребностями [3].
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Инклюзивное образование связано с разнообразием в удовлетворении потребностей в получении знаний, умений и навыков, необходимых
для последующей жизнедеятельности. Право
всех здоровых людей и инвалидов на равное
образование гарантируется инклюзивным образованием. То есть здесь создаются условия для
защиты социального равенства в обществе, обучения детей с ограниченными возможностями и
удовлетворения других особых потребностей.
Когда здоровые дети встречают ребенка, нуждающегося в особой заботе, они смотрят на него с
недоумением, иногда удивляются, почему он такой,
им бывает его жалко, а иногда смеются, насмехаются над ним или относятся к нему с презрением.
Основной причиной этому является, с одной стороны, отсутствие надлежащего образования и
воспитания в обществе, отсутствие толерантности и сочувствия у детей с раннего возраста, а с
другой стороны, – создание барьера между здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями, инвалидность, отсутствие общения
и сотрудничества. В результате они не знают и не
понимают друг друга, не изучают друг друга, здоровые дети не знают, что испытывает проблемный
ребенок, как он себя чувствует, что ему нужно.
Инклюзивное образование направлено на устранение этих недоразумений и незнания. Реализация этого сопряжена с определенными трудностями. Эти проблемы можно преодолеть, повышая
осведомленность в классах как родителей, так и
учащихся, объясняя положение детей с ограниченными возможностями и подчеркивая важность
поддержки, заботы и внимания, а также уважения.
Безусловно, взаимодействие здоровых детей
с детьми-инвалидами играет важную роль
в социализации как тех, так и других. Однако
организация инклюзивного образования в первую очередь направлена на развитие детей
с ограниченными возможностями. Этот процесс
отличается такими преимуществами для детей
с особыми потребностями:
– они адаптируются к коллективу, интегрируются в общество;
– развивают чувство уверенности в себе;
– они развиваются как равноправные члены
общества;
– в будущем их проблема с трудоустройством
также будет устранена [2].
Становление инклюзивного образования
в Азербайджане. Согласно мировому опыту,
количество учеников в классе инклюзивного
образования может составить примерно 5–10%.
В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 60 тысяч детей-инвалидов. Только
12 тысяч из них задействованы в системе образовании. В частности, 1 105 из этих детей обучаются
в специальных школах, 2 664 – в специальных
школах-интернатах, 7 750 – дома, 268 – в инклю-

60

Випуск 35. 2021

зивных дошкольных учреждениях и начальных
школах [2]. Остальные не получают образование по разным причинам. Эти причины включают
снятие ребенка с учета родителями, отсутствие
инклюзивных классов в этом районе, отсутствие
интереса родителей к их образованию и так далее.
За годы независимости Азербайджан присоединился к международным соглашениям и конвенциям по правам человека, особенно правам
ребенка, и взял на себя ряд обязательств в этом
отношении. Одно из этих обязательств – организация инклюзивного образования на всех уровнях
для обеспечения прав людей с ограниченными
возможностями на образование без дискриминации. В нашей стране приняты соответствующие
решения для реализации задач, вытекающих из
этих документов. Цель состоит в том, чтобы изучить способы вовлечения детей с ограниченными
возможностями в инклюзивное образование,
определить будущую работу, которую необходимо
проделать и выполнить путем изучения передового опыта других стран по их интеграции в общество и созданию безбарьерной среды.
Реализация «Проекта инклюзивного образования» в Азербайджане началась в 2005 году. В том
же году Постановлением Кабинета Министров
№ 20 от 3 февраля 2005 года в Азербайджанской
Республике была утверждена программа развития образования детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в особой заботе. Программа реализовывалась в 2005–2009 годах.
В последующие годы при поддержке
ЮНИСЕФ была разработана «Государственная
программа развития инклюзивного образования»
на 2012–2019 годы. Особо следует отметить
деятельность Фонда Гейдара Алиева, который
оказал большую поддержку реализации этой
программы, и неоценимую работу, проделанную
президентом Фонда Гейдара Алиева, послом
доброй воли ЮНЕСКО, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой. Фонд Гейдара
Алиева проделал целенаправленную работу по
организации обучения детей с ограниченными
возможностями, детей-сирот, лишенных родительской опеки, в некотором смысле вне поля
зрения общественности, по укреплению материально-технической и образовательной базы их
учреждений, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, также были отремонтированы или перестроены частные школы.
При этом учреждения оснащены современным
инвентарем и оборудованием [4].
Государственная программа развития инклюзивного образования для людей с ограниченными
возможностями в Азербайджанской Республике
на 2018–2024 годы была утверждена Распоряжением Президента Азербайджанской Республики
от 14 декабря 2017 года. Основными задачами
такой Государственной программы являются:



– совершенствование нормативных правовых
актов с целью обеспечения права инвалидов на
инклюзивное образование на всех уровнях образования;
– принятие мер по адаптации учебных заведений и учебных программ к потребностям людей
с ограниченными возможностями;
– подготовка педагогических кадров, связанных с организацией обучения инвалидов или привлечением к дополнительному образованию;
– создание базы данных об инвалидах, вовлеченных в инклюзивное образование;
– проведение пропагандистской и общественной работы вместе с соответствующими государственными органами о важности вовлечения
людей с ограниченными возможностями в образование и социальную интеграцию [5].
Как видно, в нашей стране ведется масштабная работа в сфере инклюзивного образования.
Чтобы программы были более успешными, необходимы различные исследования. В связи с этим,
по словам ученых, «согласно программе, наряду
с реконструкцией нормативно-правовой базы специального образования, совершенствованием
материально-технического обеспечения, усилением научно-методического обеспечения в области коррекционной педагогики (дефектологии)
в этой сфере и учетом требований современной
жизни в различных областях специального образования также очень важно проводить необходимые исследования». Эту почетную и сложную
миссию выполняет отдел инклюзивного образования Института образования Азербайджанской
Республики. Коллектив кафедры проводит обширные исследования по этим вопросам в области
приоритетов, созданных изменениями в мировом
образовании. Исследование в основном охватывает такие направления [5, с. 3]:
– модернизация системы специального образования и основные направления ее интеграции с
массовым образованием;
– улучшение подготовки дефектологов в высших и средних профессиональных учебных заведениях;
– интеграция системы медико-психологической реабилитации и общего образования детей
с задержкой умственного развития;
– развитие мышления у детей с нарушением
слуха;
– возможности для развития интеллектуального развития в процессе обучения проблемной
молодежи;
– психологические
основы
организации
совместной работы педагогов-дефектологов и
тифлопедагогов у детей с нарушениями зрения.
Согласно программе, Министерство образования одобрило создание альтернативных служб
в Мингячевире, Исмаиллы, Барде и других горо-
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дах. Созданы центры поддержки детей и семьи
в городах, Республиканская спецшкола-интернат
№ 4 для детей с ограниченными возможностями и
лишенных родительской опеки, спецшкола-интернат № 11 Сабунчинского района, реабилитационно-развивающие центры при средней школе
инклюзивного компонента города Барда. В целях
расширения возможностей инклюзивного образования и внесения соответствующих изменений
в законодательство об образовании ЮНИСЕФ
и Министерство образования разработали проект закона об инклюзивном образовании. Это
потребовало новых усилий по вовлечению детей
с ограниченными возможностями в инклюзивное
образование вместе с другими детьми на всех
уровнях образования. С этой целью при технической поддержке ЮНИСЕФ была разработана
Государственная программа развития инклюзивного образования [2].
Параллельно с этой работой началась реализация проекта «Внедрение инклюзивного образования» в начальном образовании. В рамках
проекта в качестве пилотных образовательных
учреждений были выбраны 252 школы Хатаинского района, школа-лицей № 220 Низаминского
района, 202 школы Наримановского района,
Сабунчинского района. В 2016/2017 учебном году
в первый класс было привлечено 16 учащихся
с ограниченными возможностями, по 2 класса
в каждой из упомянутых школ. Педагогическому
составу пилотных школ требуется ряд знаний
и навыков для организации обучения детей с
ограниченными возможностями в инклюзивной
среде. «С этой целью с 29 августа по 2 сентября
2016 года Министерством образования были организованы тренинги по инклюзивному образованию
для педагогических кадров 4 пилотных инклюзивных школ. Тренинги проводились в средней школе
№ 138 Хатаинского района города Баку. В тренинге приняли участие директора пилотных школ,
логопеды, заместители директора по начальному
образованию и классные руководители инклюзивных классов» [7, с. 166].
Еще одно направление действий, которое
необходимо предпринять для продвижения
инклюзивного образования, – это работа с общественностью, в частности, с родителями проблемных детей. Ф. Мустафаева и А. Османова, говоря
об организации работы с родителями детей с особыми потребностями, рассматривают возможные
пути решения этой проблемы. Они говорят, что «не
все родители имеют специальное педагогическое
образование, потому что у них разные профессии.
Дети с параличом и инвалидностью нуждаются в
большем уходе, чем нормальные дети. Родители
должны уметь справиться с этой сложной миссией и не поддаваться стрессу. То, что происходит
в семье, может повлиять на нормальных детей»
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[7, с. 167]. Принимая во внимание эти реалии,
авторы считают важным вовлечь ребенка в систематическое обучение, доверить это обучение профессионалам, а также «наладить эффективное
сотрудничество с родителями в развитии и обучении детей с особыми потребностями» [7, с. 168].
Выводы. Проделанная работа, безусловно,
является наиболее ярким примером современных
подходов в системе образования республики, но
ее пока недостаточно. Пора подойти к сути проблемы более глубоко и систематично. Это требует изменений как в инклюзивном образовании,
так и в содержании всей системы образования
в целом. Только через систематические и междисциплинарные исследования можно определить
направления развития инклюзивного образования
в нашей стране, создать благоприятные условия в
общеобразовательной среде для тех, кто занимается образованием. Это – цель нашего исследования. Мы считаем, что очень важно устранить негативные последствия инклюзии (инвалидность или
другие формы ограниченности), которая уже является одним из демографических факторов, путем
выявления дополнительных (социально-психологических) барьеров на пути к обучению нормальных детей. В мировой практике в этом направлении уже проделана значительная работа. В нашей
стране в этом направлении ведется важная работа.
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У статті окреслено важливість викладання
освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці» в закладах вищої освіти (ЗВО). Визначено зв’язок
із дисциплінами загальної підготовки, нормативною базою у сфері безпеки життя й
діяльності людини, яка керує на законодавчому рівні актуальністю реалізації освітніх
компонентів і їх призначенням. Порушено
типові актуальні проблеми освітньокомпонентної реалізації та проаналізовано
фактори, що сприятимуть покращенню
вивчення матеріалу, мотивацію й підходи
до методики викладання. Розглянуто способи вдосконалення методів і форм викладання та запропоновано підхід до вивчення
здобувачами курсу «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці». Висвітлено курс освітніх компонентів як обсяг
освітніх знань, який синтезує теоретичну
і практичну інформацію щодо захисту
людини від небезпечних і шкідливих факторів у різних сферах діяльності, забезпечення
безпеки і здоров’я.
Указані освітні компоненти мають чітку
прив’язку до загальних і фахових компетентностей у розрізі освітніх програм
різних спеціальностей. Тому наголошено
на логічному відображенні засад дисциплін
«Безпека життєдіяльності» й «Основи
охорони праці» при формуванні програмних
результатів навчання відповідних освітніх програм, адже безпека людини, яка
формується як фахівець, і безпека тих,
хто є фасилітатором освітнього процесу, – невід’ємний складник її життєдіяльності. Також деталізовано структуру
викладання освітніх компонентів задля
усвідомлення в подальшому значення ризику
виникнення небезпек у побутовому та професійному середовищах. Особливу увагу
приділено методам якісного викладання
освітніх компонентів. Охарактеризовано
їх роль в освітньому процесі. У цьому плані
вказано на наявність законодавчого поля
щодо вирішення безпеки.
Ключові слова: безпека життєдіяльності,
охорона праці, освітній компонент, компетентність, заклад вищої освіти, профе-

Постановка проблеми в загальному вигляді.
У державних освітніх стандартах або документах, якими керуються при формуванні загальних,
фахових компетентностей і програмних результатів навчання освітніх програм усіх напрямів указано, що при ознайомленні з дисциплінами «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці»

сійна діяльність, здоров’я людини, працездатність, продуктивність праці.
The importance of teaching the educational
components “Life Safety” and “Fundamentals of
Occupational Safety” in higher education institutions (HEIs) is outlined. The connection with
the disciplines of general training, the regulatory
framework in the field of safety of life and human
activity, which manages at the legislative level the
relevance of the implementation of educational
components and their purpose.
Typical topical issues of educational-component
implementation are raised and factors that will
help to improve the study of material, motivation and approaches to teaching methods are
analyzed. The ways of improving the methods
and forms of teaching are considered and the
approach to studying by students of the course
“Life Safety” and “Fundamentals of labor protection” is offered. The course of educational components is covered as a volume of educational
knowledge, which synthesizes theoretical and
practical information on human protection from
dangerous and harmful factors in various fields
of activity, safety and health.
These educational components have a clear
link to general and professional competencies
in terms of educational programs in various specialties. Therefore, the emphasis is on the logical reflection of the principles of the disciplines
“Safety of life” and “Fundamentals of labor protection” in the formation of program learning outcomes of relevant educational programs. After
all, the safety of a person who is formed as a specialist, and the safety of those who are the facilitators of the educational process – an integral part
of their lives. The structure of teaching educational components is also detailed in order to further understand the importance of the risk of dangers in domestic and professional environments.
Particular attention is paid to methods of quality
teaching of educational components. Their role
in the educational process is described. This plan
indicates the existence of a legislative framework
for addressing security.
Key words: life safety, labor protection, educational component, competence, institution of
higher education, professional activity, human
health, working capacity, labor productivity.

здобувачі вищої освіти повинні опанувати такими
компетентностями, як «здатність формувати
бажання дотримуватися здорового способу життя
та усвідомлення ролі навколишнього середовища
для життя і здоров’я людини», «оперування методами захисту персоналу і населення від наслідків
аварій та катастроф» тощо. Тобто практично всі
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спеціальності при формуванні освітніх програм
потребують використання складників, пов’язаних
із безпекою.
Освітні компоненти «Безпека життєдіяльності»
й «Основи охорони праці» є дисциплінами, що
включаються в навчальні плани як нормативні
або вибіркові. Безпека життєдіяльності як галузь
наукових знань розглядає проблеми здоров’я і
безпеки людини в різних середовищах, виявляє
небезпечні та шкідливі фактори, пропонує форми
й методи захисту шляхом зниження їх допустимих
значень, розробляє способи локалізації чи ліквідації наслідків таких ситуацій.
Освітні компоненти «Безпека життєдіяльності»
й «Основи охорони праці» займають важливу нішу
в структурно-логічній схемі підготовки за рівнем
«бакалавр», оскільки є дисциплінами, які використовують досягнення та методи фундаментальних і
прикладних наук з біології, фізики, хімії, ергономіки,
соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо й дають змогу фахівцю реалізувати
завдання, пов’язані з обраною професією та врахуванням небезпек, які провокують ситуації надзвичайного характеру й наслідки їх реалізації. Мета
вивчення вказаних дисциплін полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей, необхідних
для реалізації професійної діяльності за обраною
спеціальністю з врахуванням небезпек і їх чинників, які можуть призвести до небажаних наслідків
на об’єктах господарювання, а також усвідомлення
відповідальності за особисту й колективну безпеку.
Завданням вивчення цих дисциплін є освоєння
знань, умінь і навичок вирішення професійних
завдань з урахуванням галузевих вимог щодо реалізації безпеки працюючих, захисту людей під час
надзвичайних ситуацій і формування рівня свідомості щодо особистої відповідальності за рівень
безпеки й охорони праці на об’єктах галузі, техногенних і культурних цінностей у рамках обґрунтовано прийнятних вимог щодо рівня допустимого
ризикового балансу [2].
Це зумовлюється тим, що на сучасному етапі
розвитку суспільства й науки набуває актуальності
проблема збереження безпечної життєдіяльності
в умовах реальних ризиків, що здатні дисгармонізувати як професійний, так і загальносуспільний
складник життя й діяльності людини та становлення духовного світу особистості. У суспільстві,
що трансформується, відбувається суттєва перебудова системи життєвих орієнтацій, у тому числі
пов’язаних зі збереженням безпеки. Для підвищення життєвої орієнтації за відповідною шкалою
необхідна її актуалізація у свідомості більшості
представників людства. Особливо актуальними ці
проблеми є серед студентської молоді, адже умови
її життєдіяльності ускладнюються суспільною
нестабільністю, духовно-моральною руйнацією,
послабленням регулятивної ролі чинників безпеки.
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Засвоївши дисципліни «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці», здобувачі повинні володіти сукупністю загальних і професійних
компетентностей щодо безпечної життєдіяльності
й охорони праці відповідно до спеціальностей
для реалізації професійних завдань, які пов’язані
з гарантуванням безпеки життя і здоров’я працюючих на об’єктах господарювання під час виникнення та протікання небезпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Реформування системи вищої освіти, прийняття
Закону України «Про освіту» та інших, не менш
важливих документів пропонують нові освітні
умови. У 2014 році Кабінет Міністрів України скасував Наказ МОН та МНС «Про організацію та
вдосконалення навчання з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту
у вищих навчальних закладах України» (2010 р.).
Та важливість, потреба здобувачів вищої освіти
ознайомитися із засадами й нормами безпечної
життєдіяльності залишаються. Основні дослідження та публікації, у яких аналізується ця проблема, слугують демонстрацією цього. У працях
наукових дослідників з безпеки життєдіяльності й
охорони праці зустрічаємо намагання висвітлити
реформування освіти в галузях вище зазначених
освітніх компонентів і їх викладання у ЗВО України. Питання вивчення здобувачами цих дисциплін
порушували І. Науменко, Л. Коваль, М. Лукашевич, І. Мигович, В. Поліщук, В. Бєгун та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідження у сфері життєдіяльності різних країн показують, що причиною
передусім надзвичайних ситуацій техногенного
й природного характеру є недостатня фаховість
оператора, який здійснює менеджмент у попередженні небезпечних ситуацій і локалізації наслідків,
необізнаність населення правильно діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Це й спонукало до
написання статті.
Мета статті – висвітлити нагальну потребу й
важливість викладання освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці»
в закладах вищої освіти, деталізувати структуру
викладання цих освітніх компонентів.
Виклад основного матеріалу. Кризові ситуації в сучасних складних умовах освітнього середовища, зокрема, для вчителів, педагогів, фахівців спеціальної освіти, соціальних працівників
пропагують усвідомлення необхідності вивчення
загальноакадемічних курсів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці» майбутнім
фахівцем освіти, що надасть у подальшому житті
можливість знизити ризик небезпек у побутовому
та професійному середовищах. У регулюванні
міжособистісних відносин у будь-якій галузі роль
відіграє держава. Тому питання охорони праці
в організації чи на підприємстві, безпеки побу-



тової тощо закріплені на законодавчому рівні:
закони України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру» (2000 р.); «Про внесення
змін до Закону України «Про охорону праці»
(2002 р.); «Про правовий режим надзвичайного
стану» (2000 р.); Концепція освіти з напрямку
«Безпека життя і діяльності людини» (2001 р.);
а також навчальні програми освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці» для закладів вищої освіти 1998 р. [2].
Результати статистики говорять про те, що дві
третини нещасних випадків та аварій на виробництві стаються з організаційних причин і тільки
14% – з технічних, 13% – з психофізіологічних.
Тому умови сучасного життя пропонують усвідомити, як правильно поводитися за умов будь-якої
небезпечної ситуації. Безпека життєдіяльності –
галузь наукових знань, що вивчає потребу безпечного перебування особистості в навколишньому
середовищі під час різних видів діяльності. Ця
сфера є інтегрованою й екстраполюється в дисципліну. Охорона ж праці розглядає людину, яка
перебуває на виробництві, у надзвичайних ситуаціях, а безпека життєдіяльності – у всіх життєвих
обставинах [6]. Увесь спектр активності людини
утворює поняття діяльності. Саме остання й вирізняє людину від інших істот, вона є специфічною
людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства [2]. Форми
діяльності різноманітні, охоплюють практичні,
соціальні, інтелектуальні та духовні процеси, які
відбуваються в побутовій сфері, громадській,
культурній, виробничій та інших сферах життєвої
діяльності особистості [6].
Захищеність від небезпеки під час повсякденної та професійної діяльності є однією зі сталих
потреб людини. Людина розуміє таку захищеність
як уникнення ситуації небезпеки та дії вражаючого фактора, а в умовах її виникнення – результативно вмикати механізм протидії. Стан захищеності людини від шкідливого чи небезпечного
вражаючого фактора варто розглядати як наслідок її психофізіологічної, соціальної й професійної
якостей, біологічної здатності організму до регуляції та відновлення. Потрібно розглядати феномен
індивідуальності не як властивість, яку отримують
від народження, а як систему можливостей, яка
розвивається та змінюється й має безпосередній
вплив на захист особистості від можливих небезпек у побуті та на виробництві [3].
У контексті освітніх компонентів безпеки, про
які йде мова в статті, розглядаємо три основні
фактори (згідно з психологічними рекомендаціями), що провокують травматизм:
- науково-технічний прогрес, стрімке зростання
науки й техніки просувається швидше, ніж розвивається ступінь захищеності;

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
- ціна помилки людини, відповідно, зростає;
- має місце момент адаптації людини як біологічного організму до присутності небезпеки.
Людина звикає.
Установлення безпеки є мотивуючим критерієм
для її досягнення. Мова йде про психологічний
стан працівника та роботодавця. Його можна вважати належним, коли він озброєний відповідним
інструментом для захисту:
- якісним рівнем навчання;
- відповідними знаннями щодо небезпек і їх
причин, факторів, обставин, умов протікання та
наслідків;
- запобігання, локалізації та профілактики;
- умінням будувати моделі виходу з кризових
ситуацій.
Освітній компонент «Безпека життєдіяльності»
має призначення: усвідомлення того, що людина
як головна цінність суспільства заслуговує на
увагу, виховання гуманного, свідомого ставлення
до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих у різних сферах людських взаємин; формування навичок ідентифікації небезпечних і
шкідливих вражаючих чинників і створення сприятливих умов для життєдіяльності людей на відповідній території; контролювати проектування
техніки й технологічних процесів згідно з вимогами сьогодення екології з урахуванням стійкості
функціонування об’єктів господарювання та технічних систем; прогнозування можливих умов і
прийняття виважених рішень під час надзвичайних ситуацій щодо захисту населення та персоналу від можливих негативних наслідків; забезпечення якісного оволодіння новим стереотипом
поведінки людини для гідного існування в нових
умовах, які диктує суспільство [6].
Мета засвоєння курсу «Безпека життєдіяльності» в закладі вищої освіти – усвідомлення та
пропагування культури людини щодо її безпеки,
моральних цінностей, поглядів, поведінки; забезпечення відповідного стану захищеності особи
завдяки наявності необхідних знань і вмінь адекватної реакції на надзвичайні ситуації природного,
техногенного, соціально-політичного характеру;
створення правильної моделі виходу з кризових
ситуацій, мотивація безпечної поведінки в різних
середовищах перебування.
Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності», здобувачі повинні володіти сукупністю
загальнокультурних і професійних компетентностей з питань безпеки життєдіяльності у відповідних
напрямах підготовки для вирішення професійних
завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження
життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності» складається з таких модулів: Змістовий модуль 1 «Основи безпеки життєдіяльності
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людини»; Змістовий модуль 2 «Заходи щодо
захисту життя людини».
Змістовий модуль 1 «Основи безпеки життєдіяльності людини» передбачає вивчення таких
тем: Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик
як кількісна оцінка небезпек. Тема 2. Природні
загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Тема 3. Техногенні
небезпеки та їх наслідки. Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові
реакції населення в надзвичайних ситуаціях.
Змістовий модуль 2 «Заходи щодо захисту
життя людини» передбачає вивчення таких тем:
Тема 1. Застосування ризик орієнтованого підходу
для побудови імовірнісних структурно-логічних
моделей виникнення та розвитку надзвичайних
ситуацій. Тема 2. Основні принципи і положення
захисту населення і територій у разі надзвичайних ситуацій. Тема 3. Управління силами та
засобами об’єктів господарювання під час надзвичайних ситуацій. Тема 4. Культура здоров’я
людини. Тема 5. Загальні принципи надання
першої долікарської допомоги постраждалим.
Тема 6. Пожежна безпека. Засоби пожежогасіння.
Логічним наступництвом у циклі освітніх компонентів, розпочатих «Безпекою життєдіяльності» є
«Основи охорони праці». Вивчення здобувачами
цієї нормативної дисципліни у ЗВО України передбачає Конституція України (оскільки забезпечення
життя та здоров’я особистості є обов’язком держави, адже людина та її здоров’я є найбільшою цінністю в житті). Цього вимагає Концепція ООН «Про
сталий людський розвиток». Низка Законів України
теж говорять про це («Про охорону праці», «Про
охорону здоров’я», «Про цивільну оборону», «Про
захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру» тощо).
Програма з дисципліни «Основи охорони праці»
складається з таких модулів: Змістовий модуль 1
«Теоретико-методологічні засади охорони праці»;
Змістовий модуль 2 «Спеціальні розділи охорони
праці в галузі».
Змістовий модуль 1 «Теоретико-методологічні
засади охорони праці» передбачає вивчення таких
тем: Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони
праці. Тема 2. Основні законодавчі та нормативноправові акти України з охорони праці в галузі. Державний нагляд і громадський контроль за станом
охорони праці. Тема 3. Система управління охороною праці в організації. Тема 4. Аналіз умов праці
у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні
вимоги безпеки в галузі.
Змістовий модуль 2 «Спеціальні розділи охорони праці в галузі» передбачає вивчення таких
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тем: Тема 5. Атестація робочих місць за умовами
праці. Навчання з питань охорони праці в установах галузі освіти та організаціях невиробничої
сфери. Тема 6. Травматизм і професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.
Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництві.
Тема 7. Загальні вимоги виробничої безпеки.
Тема 8. Основні заходи пожежної профілактики на
галузевих об’єктах.
Сучасна підготовка фахівця дає особистості
загальні знання, не забезпечує вміння використовувати такі знання в діяльності професійній. Реалії
практики показують, що багатьом студентам бракує
чіткої сформованості позиції, вони не орієнтуються
в складних умовах сьогодення, не можуть дати
належної позитивної відповіді. Отже, на заняттях
слід варто ставити умови для належного виконання
здобувачами завдань свідомого вибору, щоб вони
добре уявляли небезпечні чинники, могли навести
власні приклади, демонстрували ситуації з безпеки
життєдіяльності, використовували набуті раніше
знання на практиці. Вагомі можливості для розвитку
думки дасть самостійне мислення, яке супроводжує
самостійну роботу. Ця форма навчальної діяльності
чітко відображена навчальним планом освітньої
програми. Метою самостійної роботи здобувачів
вищої освіти є підготовка компетентного фахівця зі
сформованими вміннями й навичками відтворення
власних творчих задумів та ідей. Такий фахівець
прагнутиме досягти грамотної передачі форм, але
відсутність нових знань, необхідного досвіду, інтелектуальних якостей і творчого мислення зумовлює певні труднощі. Щоб активізувати пізнавальну
діяльність студентів під час аудиторних занять,
варто використовувати такі методи навчання: наочні
(екскурсія на виробництво з подальшим аналізом
спостережень й обговоренням небезпечних чинників для людини); відтворювальні (аналіз конкретних ситуацій дійсності, розв’язування навчальних і
виробничих небезпечних ситуацій, під час яких здобувачі самостійно завдяки пошуку різних варіантів
шукають виходи з кризових ситуацій, будують поведінкові моделі, а також перевіряється правильність
результатів відповідно до обговорення поставленого завдання або ситуації з виходом з кризи) [4];
практичні (за допомогою розгляду різних проблем
повсякденної дійсності з безпеки життєдіяльності,
побудова дерева помилок) [1]. Навчальний матеріал подається студентам у вигляді проблеми, знання здобуваються в результаті практичної роботи.
Під час виправлення помилок їм потрібно дізнатися
про результати своїх дій, дати оцінку власній роботі.
За час розв’язування нестандартних завдань, де
немає загальних положень, у студента виникає
інтерес до дисципліни, яку він вивчає [6]. Застосування різноманітних форм впливає на активізацію
(активність, розвиток мислення), дає можливість



розуміти здобувачам момент важливості й наслідки
небезпек, уміння пристосуватися до швидкозмінних умов, з успіхом вирішувати проблему, розвиває здатність, уміння відстояти власну позицію.
Здобувач набуває практичних навичок і вмінь.
Розкриємо особливості засвоєння освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи
охорони праці» майбутніми вчителями трудового
навчання та технологій.
Варто відзначити, що створення безпечних
умов освітнього процесу не вичерпує повною
мірою діяльність учителя трудового навчання та
технологій в напрямі охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
Роль учителя трудового навчання та технологій зазнала значної переоцінки. Це пояснюється
соціальним замовленням, вимогою якого є формування нової сучасної генерації в суспільстві.
При таких умовах технологічно-охоронний складник не забезпечує необхідну підготовку молоді до
життя в сучасному світі. Сучасний учитель трудового навчання та технологій повинен забезпечити
формування в школярів навичок безпечного використання технологічного обладнання, засвоєння
цінності власного життя і працездатності. Такий
стан наведених проблем вимагає відповідної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та
технологій до професійно-педагогічного складника в галузі засвоєння освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці».
Для цього в освітньо-професійних програмах підготовки «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» передбачено формування фахової компетентності: здатність дотримуватися вимог з безпеки
праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля.
Також в освітньо-професійних програмах підготовки «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» передбачено формування програмних
результатів навчання: знати основні положення
нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності в професійній діяльності; уміти планувати
заходи з профілактики виробничого травматизму
і професійної захворюваності, аналізувати та усувати причини нещасних випадків; знати й дотримуватися правил безпечної експлуатації інструментів
і технологічного обладнання, вимог до охорони
праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля,
уміти забезпечувати їх дотримання учнями.
Забезпечити формування компетенцій збереження здоров’я і працездатності учнів у закладах
загальної середньої освіти дає змогу вивчення
курсу «Основи охорони праці» й «Безпека життєдіяльності», тому цим напрямом підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технологій
необхідно приділяти велику увагу.
Сучасний стан вивчення «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці» майбутніми
фахівцями технологічної освіти характеризується
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невідповідністю змісту навчання вимогами до
їхніх майбутніх професійно-трудових обов’язків,
а також застосуванням застарілих недосконалих
методів навчання цих курсів. Як відомо, традиційна
система організації освітнього процесу в закладах
вищої освіти має, як правило, лекційно-практичний (лабораторний) характер. Основою такої системи є отримання теоретичного матеріалу на лекціях і детальне його засвоєння на лабораторних і
практичних заняттях. Згідно з термінологією, практичне заняття – це форма організації деталізації,
розширення, аналізу, поглиблення, закріплення,
застосування й контролю за засвоєнням отриманої навчальної інформації (на лекції й у ході
самостійної роботи) під керівництвом викладача
закладу вищої освіти. У більшості випадків сучасні
умови проведення практичних робіт зводяться
до глибшого відтворення теоретичного матеріалу
з лекції. З огляду на важливість вивчення «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці»
вчителя технологій, практичні заняття з охорони
праці не можуть ґрунтуватися на ретрансляційних
підходах. Бездумне вивчення теоретичного матеріалу, утрата зв’язку з вимогами до професійних
обов’язків учителя трудового навчання та технологій не допускаються. Ми вважаємо, що доцільно
й необхідно проводити заняття з «Основ охорони
праці» та «Безпеки життєдіяльності», використовуючи методи навчання, що дають змогу найбільш
точно відтворювати умови майбутньої професійно-педагогічної діяльності педагога.
Так, застосування методу кейсів у навчанні
«Основ охорони праці» та «Безпеки життєдіяльності» майбутніх учителів трудового навчання та
технологій дає змогу:
- підвищити пізнавальний інтерес до курсу, що
вивчається;
- поліпшити розуміння професійно-охоронної
діяльності;
- забезпечує розвиток креативних, інноваційних, дослідницьких, комунікативних і творчих
навичок прийняття важливих рішень.
Так, наприклад, при вивченні матеріалу
щодо забезпечення параметрів мікроклімату в
навчально-виробничому приміщенні майбутньому
вчителю трудового навчання та технологій дозволяється проаналізувати повністю порядок проведення цього заходу. При цьому важливою особливістю є неповна інформація з наведеного питання.
Наявність у структурі методу case-study суперечок і дискусій, аргументації тренує учасників
обговорення, учить дотримання норм і правил
спілкування. Викладач закладу вищої освіти повинен бути досить емоційним протягом усього освітнього процесу навчання, дозволяти й не допускати
конфлікти, створювати ситуацію співробітництва й
конкуренції одночасно, забезпечувати дотримання
особистих прав здобувача.
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Наведемо загальну структуру побудови проблеми та вивчення кейса, що має такий алгоритм
проведення:
1) кожна академічна група виконує одну конкретну тему впродовж усіх практичних занять,
тому вона є, по суті, однією командою, хоча й
розбитою на підгрупи; необхідно, щоб кожна підгрупа чітко уявляла, за які рішення вона відповідає
перед іншими підгрупами;
2) різні команди (підгрупи) академічної групи,
одночасно працюючи над різними темами кейса,
конкурують між собою в пошуку найоптимальнішого рішення; зауважимо, що в цьому випадку
потрібний значний обсяг аудиторних практичних
занять, щоб кожна команда послідовно пройшла
всі теми навчального курсу; практика свідчить,
що на розробку однієї теми потрібно зазвичай 4
години практичних занять. При пошуку шляхів
розв’язання проблемних ситуацій найчастіше
використовуються такі інтерактивні методи, як
«мозковий штурм», морфологічний аналіз, синектичний аналіз тощо» [5].
Проектуючи такий алгоритм на лабораторне чи
практичне заняття з курсу «Основ охорони праці»
та «Безпека життєдіяльності», формулювання
кейса зводиться до постановки проблеми певного
виробничого характеру (з чим потенційно може
стикнутися майбутній учитель трудового навчання
та технологій на робочому місці), повідомлення
особливостей оформлення лабораторно-практичного аналізу й детального опису ситуації викладачем. Крім того, з огляду на специфіку охорони
праці, необхідно забезпечити студентів відповідною нормативно-правовою документацією, зміст
якої чітко відповідає змісту практичного заняття.
Наведений вибір цих методів не є безпідставним, адже забезпечить високу якість як практичної,
так і теоретичної підготовки майбутнього педагога.
Проблемно-пошукові, ситуативні принципи організації практичних занять з охорони праці та безпеки
життєдіяльності дають змогу забезпечити якісну
комплексну підготовку кожного окремого компонента професійної діяльності вчителя трудового
навчання та технології на основі реальних, максимально наближених умов його майбутньої роботи.
Отже, засвоєння освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони праці»
пропонує не лише сформувати високий рівень
знань професійної підготовки, а й дати розуміння
найвищої цінності людини та людського життя.
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Завдання такої підготовки полягає в оволодінні
теоретичними знаннями та практичними вміннями й навичками, які необхідні для майбутнього
фахівця. Ця форма навчання дасть змогу майбутньому спеціалісту галузі засвоїти навички аналізу
різноманітних кризових ситуацій, наочно уявити
особливості прийняття рішень у ситуаціях невизначеності, аналізу різних підходів до розробки
остаточного дієвого плану дій, навчання приймати
самостійне рішення на основі аналізу ситуацій, а
також навчитися вміло за допомогою такого аналізу будувати модель виходу з кризових ситуацій.
Висновки. Отже, вивчення освітніх компонентів «Безпека життєдіяльності» й «Основи охорони
праці» є необхідною умовою формування програмних результатів навчання здобувача вищої освіти.
Зміст цих дисциплін, з огляду на чітку сформовану структуру, має на меті ознайомити студентів
ЗВО з їхніми особистими правами й обов’язками
під час наступного працевлаштування та безпосередньо під час виконання своїх професійних
обов’язків. Ці дисципліни залишаються в ракурсі
інтересів здобувачів вищої освіти практично всіх
без винятку спеціальностей, що підтверджується
переліком компетентностей і програмних результатів навчання.
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Стаття присвячена проблемі культурологічної підготовки фахівців з туризму та
гостинності в закладах вищої освіти, розкриттю ознак полікультурності навчального середовища й ролі в ньому мистецького контексту. Обґрунтовується позиція,
що саме культурологічний підхід у системі
туристичної освіти дає змогу всій галузі
туризму та гостинності вийти на більш
високий рівень професійності й адекватно
відобразити більш глибинне розуміння
туризму не просто як сукупності подорожей
і розваг, а як потужний фактор інтеграції
та генерації духовності.
Розкривається сутність процесу культурологічної підготовки конкурентоспроможного
фахівця у сфері туризму та гостинності,
що передбачає зміну характеру професійної діяльності фахівців цього профілю, адже
професійна діяльність у сфері туризму
й гостинності має чітко виражену полікультурну спрямованість. Автор аналізує
особливості сучасного полікультурного
простору навчального середовища, який є
багатовимірним, складним і суперечливим.
Розкривається зміст культурологічної підготовки фахівців з туризму та гостинності
й визначаються умови, за яких цей процес
буде більш успішним і сприятиме підвищенню рівня їхнього професіоналізму.
На основі узагальнення теоретичних
положень і практичного досвіду з метою
ефективного вирішення завдань культурологічної підготовки фахівців з туризму
та гостинності автор використовує системний підхід. Розроблена автором структурно-функціональна модель процесу культурологічної підготовки фахівців з туризму
та гостинності у вищих закладах освіти
відображає її основні складники й специфічні
риси їх взаємодії; ознаки полікультурності
освітнього простору.
У процесі дослідження вивчені ознаки культуровідповідності туристської освіти,
проаналізовано особливості й механізми
створення полікультурного освітнього
середовища,
охарактеризовані
складники культурологічної підготовки фахівців
з туризму та гостинності. Визначені автором особливості мистецького контексту як
ефективного чинника створення полікультурного освітнього простору й культурологічної підготовки фахівців з туризму та
сфери гостинності сприяють формуванню
вмінь інтерпретувати й оцінювати твори
мистецтва; застосовувати в професійній
діяльності засоби й технології культурної
взаємодії, які будуть спрямовані на створення образу туристичної подорожі та її
туристичної привабливості засобами образотворчого мистецтва.
Ключові слова: культурологічна підготовка, полікультурне навчальне серед-

овище, полікультурний освітній простір,
мистецький контекст, структурно-функціональна модель культурологічної підготовки.
The article is devoted to the problem of culturological training of specialists in tourism and hospitality in higher educational establishmens, the
disclosure of signs of multicultural learning environment and the role of the artistic context to it.
The position is substantiated that the culturological approach in the system of tourism education
allows the whole field of tourism and hospitality to
reach a higher level of professionalism and adequately reflect a deeper understanding of tourism
not just as a set of travel and entertainment, but
as a powerful factor of integration and spirituality.
The essence of the process of culturological
training of a competitive specialist in the field of
tourism and hospitality is revealed, that involves
changing the nature of professional activity of
specialists in this field, as professional activity
in the field of tourism and hospitality has a clear
multicultural orientation. The author analyzes the
features of the modern multicultural space of the
educational environment, which is multidimensional, complex and contradictory.
The content of culturological training of specialists in tourism and hospitality is revealed and
there are determined conditions under which
this process will be more successful and help to
increase the level of their professionalism.
The author uses a systematic approach based
on the generalization of theoretical positions and
practical experience in order to solve the problems of cultural training of specialists in tourism
and hospitality more effectively. The structuralfunctional model of the process of culturological
training of specialists in tourism and hospitality
in higher educational establishments developed
by the author reflects its main components and
specific features of their interaction; signs of multicultural educational sphere.
In the course of the research the signs of cultural
conformity of tourist education are studied, the
peculiarities and mechanisms of creation of multicultural educational environment are analyzed,
the components of culturological training of specialists in tourism and hospitality are characterized. The features of the artistic context identified
by the author as an effective factor in creating a
multicultural educational sphere and culturological training of specialists in tourism and hospitality contribute to the formation of skills to interpret
and evaluate works of art; to apply in professional
activity the means and technologies of cultural
interaction, which will be aimed at creating the
image of tourist travel and its tourist attractiveness by means of fine arts.
Key words: culturological training, multicultural
educational environment, multicultural educational sphere, artistic context, structural-functional model of culturological training.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Постановка проблеми в загальному вигляді.
Важлива роль у реалізації завдань «Стратегії розвитку туризму та курортів в Україні на період до
2026 року» [8] належить неперервній професійній
туристичній освіті, якість якої потребує вдосконалення. У вищезазначеному документі вказується,
що Україна відстає від провідних держав світу за
рівнем розвитку туристичної інфраструктури та
якості туристичних послуг. Саме тому організація
якісної системи професійної підготовки фахівців
туристичного супроводу й обслуговування стає
першочерговим завданням вищих навчальних
закладів відповідного профілю. Потребами сучасного ринку праці є фахівці, особистісні якості яких
відповідають загальнолюдським і національнокультурним цінностям у поєднанні з високим рівнем професійної компетентності.
Сучасні умови становлення професіонала
вимагають такого освітнього простору, який вибудовується на засадах полікультурності, чіткого
визначення системи знань, умінь і навичок, професійних компетентностей, особистісних якостей
фахівця. Якісну підготовку висококваліфікованих
і високоосвічених спеціалістів у сфері туризму та
сфери гостинності можливо здійснити за умови
використання культурологічного підходу через
наповнення культурологічним змістом процесу підготовки та зміни характеру професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання реалізації культурологічного підходу
в теорії та практиці вищої школи обґрунтовано
в працях Є. Баллера, Є. Бондаревської, І. Зязюна,
О. Рудницької, В. Сластьоніна та ін. Окремі
аспекти культурологічної спрямованості підготовки майбутнього фахівця досліджуються в працях Л. Буєвої, І. Луцької, В. Маслова, О. Попової,
Н. Сердюк та ін.
Проблемі становлення й розвитку культурологічних засад туристської освіти приділили увагу
вчені: Л. Безкоровайна, Т. Зюзіна, В. Федорченко, Н. Фоменко та ін. На їхню думку, культурологічна парадигма сприяє кращому розумінню
oсoбливoстей професійної підготовки бакалаврів з
туризму у вищих навчальних закладах [1; 2; 9; 10].
Культурологічною парадигмою сучасної освіти
вони вважають рівноправну взаємодію учасників
навчального процесу, спрямованого на формування мотивації та інтересу до культури іншого
народу, розвиток аналітичних умінь, які будуть
необхідні під час зіставлення й аналізування культурних явищ, способу життя чи ментальності того
чи іншого етносу.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На жаль, полікультурна підготовка у виші є фрагментарною, досить загальною й еклектичною; недостатнє наповнення змісту
освіти мистецьким контекстом.
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Мета статті. Обґрунтовується позиція, що саме
культурологічний підхід у системі туристичної
освіти дає змогу всій галузі туризму вийти на більш
високий рівень самосвідомості й адекватно відобразити глибинне розуміння туризму не просто як
сукупності подорожей і розваг, а як потужного фактору інтеграції та генерації духовності. Для досягнення мети використано комплекс теоретичних та
емпіричних методів, за допомогою яких виявлено
низку проблем, що уповільнюють процес культурологічної підготовки фахівців сфери туризму та
гостинності до викликів сучасного ринку туристичних послуг. Розроблена структурно-функціональна
модель культурологічної підготовки фахівців
сфери туризму та гостинності в умовах полікультурності відображає багатосегментність туристичної індустрії й необхідність забезпечення ефективної роботи щодо формування туристичного
продукту чи надання туристичних послуг. Саме
рівень культурологічної підготовки фахівців туристичної діяльності дасть змогу реалізувати механізм передачі культурних норм і цінностей у процесі здійснення професійної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Інтеграція
України в міжнародний туристичний простір вимагає підготовки фахівців, здатних плідно працювати
в умовах мультикультурного світу на засадах міжкультурного діалогу. Аналіз наукових праць учених
доводить, що привабливий імідж України на міжнародній арені має створювати нова генерація
кваліфікованих кадрів індустрії туризму, що примножать традиції української гостинності й забезпечать високий рівень обслуговування вітчизняних та іноземних туристів, який буде відповідати
сучасним стандартам якості послуг.
Реформування системи професійної туристської освіти та її вдосконалення в умовах полікультурності вимагають завдання, зазначені в Стратегії розвитку туризму та курортів України на період
до 2026 р. [8].
У цьому контексті культурологічний складник
ми трактуємо як методологічний засіб, завдяки
якому в умовах полікультурності формується особистісна детермінація здобувачів у культурі й відбувається соціокультурний розвиток особистості.
Готовність фахівців у сфері туризму та гостинності
до роботи в умовах полікультурності дасть змогу
ефективно і професійно взаємодіяти з різними
людьми, у тому числі із зарубіжними партнерами,
що дасть можливість спиратися на систему поведінкових норм, заснованих на готовності до діалогу культур, терпимості, толерантності, поваги до
культури партнерів комунікації. Як показує аналіз
освітнього процесу закладів вищої освіти України,
він залишається традиційним, педагогічні технології, які використовуються, не враховують полікультурний складник.



І. Ісаєв акцентує увагу на важливості технологічного аспекту культурологічного підходу [3]. Ми
вважаємо, що умови полікультурності потребують
змін студента як особистості й тому набуває актуальності особистісно творчий підхід. Саме тому
інструментально-нормативна модель підготовки
фахівців сфери туризму і гостинності повинна
бути замінена на культуротворчу.
Культурологічний підхід визначається вченими
як конкретно-наукова методологія пізнання та
перетворення реальності, основою якої є аксіологія: бачення світу через призму поняття культури,
розуміння її як культурного процесу. Ідеться про
створення культуровідповідного полікультурного
навчального середовища, усі компоненти якого
наповнені людськими смислами й формують здатність до культурного саморозвитку та самовизначення у світі культурних цінностей, коли відбувається
оволодіння механізмом засвоєння культурних норм
і розвивається потреба в мистецькій самоосвіті [4].
За іншим визначенням, культурологічний підхід – це напрям у практиці, в основі якого лежить
принцип культуровідповідності освіти, котрий жодним чином не суперечить науковому змісту освіти,
а доповнює його та збагачує [6]. З нашої точки
зору, цей підхід забезпечує справжню гуманізацію
та гуманітаризацію туристської освіти.
Наявні суперечності між зростанням обсягів
знань, умінь і навичок, що необхідні сучасному
фахівцю сфери туризму й гостинності, і недостатньою модернізацією, сталими формами підготовки
студентів у закладах вищої освіти потребують розробки механізмів створення полікультурного освітнього простору, наповнення процесу підготовки
мистецьким контекстом, створення такого освіт-
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нього середовища, у якому кожен суб’єкт стане
носієм багаторівневої культурної інформації.
Сьогодні актуальним є завдання забезпечити
майбутніх фахівців сфери туризму знаннями, що
дадуть змогу їм діяти професійно не лише в умовах виконання поточних завдань, а й ефективно
працювати в умовах інтеркультурної взаємодії.
Виходячи з положення, що туризм є формою
вираження і способом реалізації діалогічної природи культури, важливим є ціннісний підхід до
змістового складника підготовки фахівців. Вибір
ціннісного підходу, на думку Л. Безкоровайної,
«обумовлює система ціннісних орієнтацій, що
демонструє значущість соціальних, культурних,
моральних та освітніх аспектів» [1].
Культура безпосередньо впливає на зміст усіх
компонентів туристської освіти. В умовах, коли
туризм у сучасному суспільстві стає засобом виховання поваги, сприйняття й розуміння різноманіття різних культур, набуває актуальності культурологічне забарвлення індивідуалізації освітньої
траєкторії кожного студента. Посилюються вимоги
до технологічно-операційних способів подання
навчального матеріалу, передусім художньо-естетичного змісту. Формування емоційно-ціннісного
ставлення до духовного спадку людства сприятиме формуванню ціннісних домінант сучасної
молоді. У цьому аспекті створюється сприятливий полікультурний простір, у якому домінуватиме
міжкультурна комунікація й комунікативні техніки
презентації туристичного продукту. Урахування
культуротворчих аспектів професійної туристичної
діяльності дасть змогу якісно й ефективно інтерпретувати культурологічне знання як своєрідний
соціогуманітарний простір.

Структура культурологічної підготовки фахівців
з туризму та гостинності
Структурні компоненти
Когнітивнопізнавальний

Мотиваційноціннісний

Емоційновольовий

Культурологічні
знання як своєрідний
соціогуманітарний
простір

Здібності
до культурної
комунікації

Трансформація та
закріплення культурно
значущої інформації

Сукупність знань
про культуру

Уміння спілкуватися,
оперуючи культурними
еталонами й образами

Розвиток механізмів
передачі й засвоєння
культурних норм
і цінностей

Рис. 1. Структура культурологічної підготовки фахівців з туризму та гостинності
Джерело: складено автором на основі [1–7]
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Створення сучасної туристської освіти на засадах полікультурної толерантності сприятиме реалізації діалогічної природи культури й задовольнить потреби туристичного вітчизняного ринку у
висококваліфікованих спеціалістах.

Аналіз процесу формування особистості
фахівці з туризму та гостинності із застосуванням
системного підходу дав змогу виокремити його
структурні компоненти. Структура системи представлена у вигляді розробленої й апробованої

Структурно-функціональна модель культурологічної
підготовки фахівців з туризму та гостинності в умовах
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саморозвитку
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засвоєння культурних
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Самовизначення у світі
культурних цінностей

Організація навчання в
контексті діалогу культур
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призму поняття культури

Культурні практики туристської діяльності:

цілеспрямоване занурення в культурне середовище;
турпродукт як культурний і мистецький синтез;
образне відтворення туристичного продукту

Уміння інтерпретувати й оцінювати
твори мистецтва
Засоби й технології
культурної
взаємодії

Застосування засобів ітехнологій
культурної взаємодії
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Створення туристичної привабливості
засобами образотворчого мистецтва

Полікультурна спрямованість
культурологічної підготовки фахівців
з туризму та гостинності

Рис. 2. Структурно-функціональна модель формування культурологічної компетентності
бакалаврів з туризму засобами образотворчого мистецтва
Джерело: складно автором
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структурно-функціональної моделі культурологічної підготовки фахівців в умовах полікультурності.
Проведена робота переконує, що культурологічна
підготовка здійснюється лише тоді, коли вона наповнена мистецьким контекстом, який розглядається
як система життєдіяльності майбутніх фахівців.
Основними ознаками моделі системи є самостійність пов’язаних частин, наявність внутрішньої організації, підпорядкованість і співупорядкованість компонентів, цілеспрямованість по суті,
стійкість і динамічність, необхідність управління.
У моделі відображено компоненти, кожен із яких
має свої завдання функціонування, спрямовані на
досягнення основної мети.
Основними компонентами моделі є визначені
нами ознаки культуровідповідності освіти і створення полікультурного навчального середовища,
які передбачають упровадження й реалізацію
культурних практик туристичної діяльності під час
навчання фахівців з туризму та гостинності. Мова
йде про цілеспрямоване занурення в полікультурне
освітнє середовище, а саме вміння орієнтуватися
в новому просторі культури, у різноманітності культурних проявів. У цьому допомагає можливість спілкуватися зі студентами-іноземцями, які навчаються
в групах спеціальності 242 «Туризм», вибудовувати
взаємини з людьми різних культур через знайомство
з традиціями туристської діяльності різних країн.
Маючи на увазі, що за різноманітністю культурних
проявів ми маємо загальнолюдський потенціал і
досвід, таке спілкування розвиватиме здатність
артикулювати й порівнювати в контекстах власної
та будь-якої іншої культури те, як по-різному задовольняються основні людські потреби. На практиці
нами використані різні музейні моделі, подорожі в
простір культури іншої країни, ознайомлення з дестинаціями, артефактами, архітектурою, виставками
тощо. При цьому враховуємо, що класичні форми
туристичної діяльності стають усе більш розвиненими й культурно орієнтованими. А отже, можливе
використання таких форм культурологічної діяльності, які виходять за межі турбізнесу. Мова йде про
мистецькі практики, засоби й технології культурної
взаємодії, у процесі яких формуються вміння оцінювати та інтерпретувати твори мистецтва, визначити
мистецьку цінність об’єктів туристичної галузі. Оволодіння культурними практиками в процесі підготовки фахівців з туризму та гостинності туризму дає
змогу визначити одним із чинників успішної культурологічної підготовки образотворче мистецтво. Це
дасть змогу проектувати мистецькі засоби на культуру подорожі, дослідити пласт взаємодії культури
та туризму, активізувати процес функціонування
полікультурного простору туристської діяльності.
Висновки. Сучасна модель освіти повинна
забезпечити інтеграцію різних способів освоєння
навчального матеріалу на основі взаємодії репродуктивних і творчих його елементів, прагнути до
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культурної наповненості методів навчання, розвитку механізмів передачі засвоєних культурних норм і
цінностей. Найважливішими умовами формування
конкурентоспроможної національної економіки
на основі чинників інтелектуально-інноваційного
розвитку є створення найсучаснішого освітнього
середовища, орієнтованого на гармонізацію національних і міжнародних стандартів вищої освіти;
інтеграцію до Європейського освітнього простору.
Зміна змісту підготовки фахівців з туризму та
гостинності у вищих навчальних закладах можлива за умов оволодіння здобувачами вищої
освіти не лише вміннями виконання поточних операцій, а компетенціями, які необхідні для забезпечення ефективної роботи з формування туристичного продукту на засадах взаємодії культури
та туризму. Культурологічна підготовки на засадах
полікультурності й системного підходу дасть змогу
впроваджувати інноваційні туристичні практики,
які в змозі забезпечити здобувачів вищої освіти
знаннями й навичками, що дають можливість професійно діяти в сучасних умовах функціонування
туристичної галузі.
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Сучасна освіта є важливим чинником розвитку економіки та суспільства, тому
вона має бути якісною та доступною для
всіх громадян. Вагомий вплив на навчальновиховний процес та економічну успішність
функціонування українських закладів освіти
робить їхнє матеріально-технічне забезпечення. У зв’язку з тим, що сьогодні на
неналежному рівні перебуває фінансування
мережі освітніх закладів, це заважає побудувати відповідні умови навчання для молоді.
Матеріально-технічна база – це одна з важливих умов повноцінного функціонування
навчального закладу і реалізації цільової програми розвитку молодого покоління. Розвиток матеріально-технічного забезпечення
молоді сучасним навчальним і спортивним
обладнанням,
інформаційно-технічними
засобами дає можливість організувати на
гідному рівні технологічну освіту. У статті
проаналізовано перспективи розвитку
матеріально-технічного забезпечення технологічної освіти. Розглянуто сучасний
стан матеріального забезпечення мережі
загальноосвітніх навчальних закладів регіону. Визначено, що розвиток матеріальнотехнічного забезпечення молоді сучасним
навчальним і спортивним обладнанням,
інформаційно-технічними засобами дає
можливість організувати на сучасному
рівні технологічну освіту. Підкреслено, що
метою технологічної освіти є формування
технічно, технологічно і комп’ютерно освіченої особистості, яка зможе здійснювати
свою діяльність у предметно-перетворювальній сфері в сучасному інформаційному
просторі, розвиток продуктивних знань,
інтегративних умінь і професійних навичок, головних складових частин інформаційної культури молоді, забезпечення
належних умов для їхнього професійного
становлення, з урахуванням індивідуальних
особливостей. Зосереджується увага на
головних проблемах матеріального забезпечення освітніх закладів. Отже, розвиток матеріально-технічного забезпечення
технологічної сприятиме вдосконаленню
якості професійної підготовки, індивідуалізації навчання, а реалізація проєктно-технологічної системи навчання технологій
забезпечить формування технологічних
компетенцій.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Сучасна освіта є важливим чинником розвитку економіки та суспільства, тому вона має бути якісною
та доступною для всіх громадян. На навчальновиховний процес і економічну успішність функціонування українських закладів освіти істотно
впливає їх матеріально-технічне забезпечення.
Оскільки нині на неналежному рівні перебуває
фінансування мережі освітніх закладів, це заважає
побудувати відповідні умови навчання для молоді.
Відсутність сучасних комп’ютерних кабінетів, вільного доступу до мережі Інтернет позбавляє мож-
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Modern education is an important factor in the
development of the economy and society, so it
must be qualitative and accessible to all citizens.
Material and technical support makes a significant influence on the educational process and
economically successful functioning of Ukrainian
educational institutions. Insufficient financing of
educational institutions prevents from constructing the relevant training conditions for the youth.
The material and technical base is one of the
important conditions for the effective functioning
of the educational institution and the implementation of the target program for the development of
the young generation. The development of material and technical support of young people with
modern educational and sports equipment, information and technical means, makes it possible
to organize technological education at the decent
contemporary level.
The article analyzes the prospects for the development of logistics of technological education.
The current state of material support of the network of general educational institutions of the
region is considered. It is determined that the
development of material and technical support
of young people with modern educational and
sports equipment, information and technical
means, makes it possible to organize technological education at the modern level. It is emphasized that the purpose of technological education
is the formation of technically, technologically
and computer-educated person who will be able
to carry out their activities in the subject-transforming sphere in the modern information space,
development of productive knowledge, integrative skills, main components of youth information culture. appropriate conditions for their
professional development, taking into account
individual characteristics. The focus is on the main
problems of material support of educational institutions. Thus, the development of material and
technical support of technological will improve
the quality of training, individualization of training,
and the implementation of design and technological system of technology training will ensure
the formation of technological competencies.
Key words: material and technical support,
technological education, competence approach,
technological competences.

ливості педагогів та молодь отримувати інформацію про останні освітні та наукові новини, що в
майбутньому призводить до того, що освіта стає
відірваною від життя, отже, зменшується корисний соціально-економічний ефект від навчання.
Запровадження у виробництво нової техніки й
технологій, становлення й розвиток ринкових відносин та нових форм господарювання, зростання
обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації в інтересах людини, про загальні
принципи цих перетворень потребують підвищення рівня технологічної культури молоді.



Шлях до високої технологічної культури молоді
лежить через ефективну технологічну освіту, яка
на порозі третього тисячоліття стала необхідною
складовою частиною освіти, важливою умовою
всебічного розвитку особистості та забезпечення
її матеріально-технічної бази [4, с. 120].
Матеріально-технічна база – це одна з важливих умов повноцінного функціонування навчального закладу і реалізації цільової програми
розвитку молодого покоління. Розвиток матеріально-технічного забезпечення молоді сучасним
навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати на сучасному рівні технологічну освіту.
Тому актуальне передусім удосконалення
матеріально-технічної бази з метою її узгодження
з вимогами сучасної технологічної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження проблеми технологічної освіти представлено в наукових працях учених, а саме: в
О. Коберника, Н. Матяш, В. Сидоренка, В. Симоненка, С. Ящука й інших.
Основні проблеми матеріально-технічного
забезпечення закладів освіти досліджували такі
науковці, як: Л. Абалкіна, О. Бандурка, Г. Іванюк,
О. Комарова, В. Куценко, І. Осадчий, О. Пастовенський. Проте ці проблеми потребують подальшого
наукового розроблення.
Але перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення саме технологічної освіти не
вивчались, що й зумовлює актуальність теми.
У процесі дослідження нами використовувалися такі методи, як: аналіз наукової літератури,
інформаційних джерел із питань матеріально-технічного забезпечення технологічної освіти.
Мета статті – зробити аналіз перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення технологічної освіти.
Виклад основного матеріалу. За офіційним
визначенням до матеріально-технічної бази відносять будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші
матеріальні цінності [6, с. 62]. Вчені визначають
у матеріально-технічному забезпеченні освітніх
закладів пасивні (навчально-виробничі, культурнопобутові, господарські приміщення) й активні компоненти (навчальне – це прилади, апаратура,
технічні засоби навчання та навчально-виробниче
устаткування, господарське обладнання) [1; 5; 6].
Актуальною проблемою для освітніх закладів,
незалежно від їхнього рівня, за оцінкою їхніх керівників, є недостатній рівень матеріально-технічного
забезпечення [6]. У процесі проведення аналізу
матеріально-технічного стану навчальних приміщень насамперед необхідно акцентувати увагу на
технічному стані навчальної будівлі та її основному
призначенні, наявності сучасних спеціалізованих
кабінетів, які сприяють реалізації професійного
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навчання, забезпеченості комп’ютерною технікою
та мультимедійними засобами навчання, а також
наявності вільного доступу до мережі Інтернет.
У наш час головною умовою ефективного розвитку освіти є створення належних умов для професійного становлення молоді та формування
єдиної життєвої, науково-культурної та професійної компетентності майбутніх фахівців.
Одним із важливих напрямів розвитку сучасної освіти є впровадження нових інформаційних
технологій в освітній процес. Оскільки сучасний
світ – це насамперед система інформаційних технологій, засоби масових комунікацій забезпечують
доступ до бібліотечних матеріалів; використання
різних навчальних програм; участь в офлайнових
і онлайнових семінарах, наукових конференціях,
міжнародних проєктах; реалізацію дистанційного
навчання; розроблення власних презентацій; віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами;
здатність до інтерактивного спілкування із громадянами різних європейських держав.
Сучасні вимоги до професійної освіти та технологічної підготовки молоді потребують запровадження принципів, які визначають значення і перспективність технологічної освіти. Важливу роль у
забезпеченні високого рівня технологічної освіти
відіграють принципи: природовідповідності, культуровідповідності, творчості, системності, ергономічності, варіативності, інтегративності, диференціації, педагогічного проєктування.
Основною місією технологічної освіти є забезпечення всебічного фізичного, інтелектуального,
соціального та духовного розвитку особистості,
формування її технологічної культури, поважного
ставлення до обраної професії.
Як відомо, метою технологічної освіти є формування технічно, технологічно і комп’ютерно
освіченої особистості, яка буде готова працювати
у предметно-перетворювальній сфері в сучасних
умовах інформаційного суспільства, розвиток продуктивних знань, інтегративних умінь і професійних навичок, основних елементів інформаційної
культури молоді, реалізація відповідних умов для
їх професійного становлення, зважаючи на індивідуальні особливості [8, с. 76].
Мета технологічної освіти досягається за допомогою вирішення таких освітніх завдань, як:
– ознайомлення молоді з основами техніки,
сучасними технологіями перетворення матеріалів,
енергії й інформації з урахуванням набутих економічних, екологічних та підприємницьких знань,
основних наслідків реалізації технологій;
– творчий розвиток особистості у процесі виконання проєктів;
– опанування молоддю навичок безконфліктної
комунікації та професійних компетенцій;
– формування здатності до самопізнання,
комплексного вивчення обраної професій, набуття
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практичного досвіду професійної діяльності для
подальшого становлення особистості у професії;
– розвиток індивідуально-психологічних якостей,
а саме: гуманне ставлення до людей, повага до обраної професії, колективізм, відповідальність, чесність, бережне ставлення до природних ресурсів [9].
Необхідно зазначити, що технологічна освіта
молоді здійснюється упродовж усього періоду
навчання з урахуванням їхніх індивідуально-психологічних особливостей.
Зміст технологічної освіти складається з таких
етапів, як: особистість у технічному середовищі;
технологічна діяльність людини; професійна
та соціальна адаптація особистості на ринку
праці; графічна культура спеціаліста; особистість
та інформаційна сфера; проєктна робота людини
в діяльності матеріальної культури [8].
У процесі технологічної освіти здійснюється формування знань, інтегративних умінь, що базуються
на практичному досвіді молоді, на опорних знаннях,
сформованому творчому досвіді в застосуванні
продуктивних знань, умінь у нових обставинах.
Технологічна освіта в освітніх закладах реалізується у процесі вивчення навчальної дисципліни
«Основи технологій», яка сприяє формуванню в
майбутніх фахівців конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, до складу яких входить мовленнєва, графічна і предметна креативність [9, с. 71]. Необхідно підкреслити, що основою
реалізації змісту технологічної освіти молоді має
бути проєктний метод, який вимагає від педагога та
молоді, яка навчається, поєднання мовленнєвої,
графічної і предметно-перетворювальної роботи.
До пріоритетних завдань технологічного
навчання належать такі:
1) побудова належних умов із метою розвитку
навчально-пізнавальних і професійних інтересів,
здібностей і потреб молоді під час професійної
підготовки;
2) створення умов для особистісно-професійного становлення молоді, формування інтегративної готовності до опанування навичок обраної
професії;
3) формування в майбутніх фахівців компетенцій: соціально- комунікативної, інформаційної,
технічної, технологічної [5].
У наш час є основні напрями розвитку технологічної освіти, а саме: забезпечення розвитку
особистості з новою технологічною культурою,
технічним мисленням; поетапне реформування
змістового наповнення технологічної освіти;
матеріально-технічне забезпечення; професійна
підготовка та підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників; організація міжнародної
співпраці у сфері технологічної освіти.
Підкреслимо, що головним тактичним завданням технологічної освіти має бути системне вирішення проблемних питань, які пов’язані з метою,
основними завданнями, змістовим наповненням,
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науково-методичним, фінансовим та матеріальнотехнічним забезпеченням навчального процесу.
Забезпечення означених завдань технологічної
освіти реалізується у процесі навчально-трудової
діяльності, в основу якої покладено проєктно-технологічну систему навчання технологій.
Основними теоретико-методологічними аспектами проєктно-технологічної системи є те, що в ній
утілюється ідея про поєднання конструктивних
умінь із навчанням практичних умінь та навичок за
допомогою системи навчального предмета. Отже,
система навчання впливає на структуру навчальної програми, на основі чого має закладатися в неї
відповідний обсяг технологічних компетентностей. У фундамент зазначеної системи включено
організацію проєктно-технологічної діяльності, яка
характеризується як комплексно обґрунтована й
організована наперед творча навчально-трудова
діяльність, що передбачає аналіз, планування,
створення конструкції, технології виготовлення
та реалізацію об’єктів проєктування. Вона забезпечує формування в майбутніх фахівців творчоінтелектуальних та предметно-перетворювальних
знань і вмінь [5, с. 43].
У зв’язку з підвищенням практичної спрямованості вищої освіти необхідно впровадити компетентнісний підхід у технологічну освіту. Оскільки саме
компетентність у сфері технологічної освіти окреслюється як досвід, освіченість майбутніх фахівців
у сфері виробничих технологій та в різноманітних
видах предметно-перетворювальної галузі, їхні
інтегративні уміння і професійні навички, професійна підготовленість, крім того, можливість до
визначення основних шляхів набуття та функціонування за допомогою свідомості і мислення [7, с. 82].
За допомогою інтеграції знань із різних галузей
наук і виробництва у процесі технологічної освіти
успішно реалізується формування технологічних
компетенцій.
Крім того, опанування молоддю технологій
передбачає також запровадження особистісно
орієнтованого підходу, оскільки ефективність організації навчально-виховного процесу характеризується використанням нових технологій навчання,
зважаючи водночас на особисті потреби і здібності
молоді; мотивації навчально-трудової діяльності;
закріплення ефективних її результатів; розвиток
активності та самостійності тощо.
Саме сучасний стан і зміст матеріально-технічного забезпечення технологічної освіти сприятимуть реалізації якісної професійної підготовки
студентів для здобуття ними належних фахових
знань, умінь та навичок.
Однією з умов підвищення рівня технологічної
освіти є наявність необхідної матеріально-технічної
бази. Для проведення навчальних занять у вищих
освітніх закладах необхідно обладнувати навчальні
кабінети для молоді, робочі кабінети, кабінети кожного предмета або суміщені кабінети, майстерні,



кабінети обслуговуючої праці. Крім того, кабінети
для практичних занять необхідно забезпечувати
відповідними меблями, наочними посібниками,
технічними засобами навчання, навчальним обладнанням, приладами, необхідними для навчання
і виховання майбутніх фахівців. Усі кабінети, де
здійснюється навчання дисциплін професійного
спрямування, мають бути забезпечені необхідним
навчальним обладнанням, комплектом важливих
технічних засобів навчання, у яких потрібно створити фільмотеки, діатеки, фототеки, відеотеки.
Саме навчальні кабінети є основною навчальноматеріальною базою для проведення теоретичних
та практичних занять, місцем для самостійної
роботи студентів.
Крім того, необхідно зазначити, що практичне
навчання мають здійснювати висококваліфіковані
спеціалісти-практики. Це сприятиме виконанню,
відповідно до навчальних програм, лабораторнопрактичних та практичних робіт, реалізації розроблення творчих проєктів, виконання дослідницьких завдань, наукових робіт.
Для забезпечення технологічної освіти саме
впровадження в навчальний процес комп’ютерної
техніки дозволить підвищити ефективність самонавчання за умови належного програмного забезпечення.
Отже, оновлення матеріально-технічної бази
технологічної освіти сприяє наближенню сформованих здобувачами навичок до сучасних потреб
роботодавців.
Нині держава та суспільство поставили нові
завдання з метою вдосконалення професійної підготовки молоді. Натепер визначено низку чинників, які впливають на якість освіти у вищих освітніх закладах, як-от: відповідний рівень підготовки
молоді; методика викладання; ефективність наявних освітніх програм; навчально-методичні джерела; ставлення особистості до навчального процесу; відповідний рівень професійної підготовки
молоді; матеріальне забезпечення; основні технічні засоби у процесі навчально-виховної роботи.
Необхідно зауважити, що більшість із них залежать від рівня розвитку матеріально-технічної бази.
Оскільки одним із головних принципів успішного
технологічного навчання є поєднання молоддю
теоретичних знань із практичним їх закріпленням,
що неможливо без наявності належно обладнаних
навчальних кабінетів, лабораторій, у яких здійснюється моделювання різноманітних практичних дій.
Отже, можна зробити висновок, що на можливості технологічної освіти впливає матеріально-технічне забезпечення, рівень розвитку якого зумовлює масштаби підготовки майбутніх фахівців, їхню
якість, результативність наукових досліджень. Отже,
для повноцінного розвитку технологічної освіти
необхідне її матеріально-технічне забезпечення.

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
У результаті проведеного аналізу законів України «Про освіту» [3] та «Про вищу освіту» [2]
зазначимо, що у сфері матеріально-технічного
забезпечення освіти до компетенції вищих освітніх
закладів належить таке:
– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, обладнання навчальних кабінетів відповідно до норм і вимог у рамках власних
фінансових ресурсів;
– з метою реалізації своєї діяльності використовують додаткові фінансові та матеріальні ресурси;
– установлення відповідної заробітної плати та
посадових окладів науково-педагогічним працівникам у межах власних фінансових засобів;
– забезпечення належних умов для роботи організації громадського харчування і медичних закладів, контроль за проведення ними своєї діяльності
з метою охорони і збереження здоров’я молоді.
До матеріально-технічної бази навчальних
закладів і установ, організацій, підприємств системи освіти належать: будівлі, споруди, земля,
комунікації, обладнання, транспортні засоби,
службове житло й інші цінності.
Неналежне фінансування вищої освіти спричиняє низку негативних наслідків. Передусім це
поглиблення структурних диспропорцій у використанні коштів.
У сучасній Україні головним джерелом фінансування вищої освіти є бюджетне фінансування. Але
ці кошти витрачаються насамперед на заробітну
плату науково-педагогічним працівникам та стипендію, покриття соціальних гарантій, комунальні
платежі та ремонт. Крім того, забезпечується
фінансування розвитку бібліотечних фондів, придбання нового обладнання, оргтехніки, видання
навчально-методичної літератури, капітальне
будівництво. Усе вищезазначене впливає на успішність навчального, освітнього та наукового процесу.
Відсутність або недостатність сучасного
навчально-наукового обладнання, обчислювальної й організаційної техніки негативно впливає на
якість професійної підготовки майбутніх фахівців.
Крім того, необхідно підкреслити, що ефективне навчання неможливе без належної організації роботи бібліотеки, достатнього фонду наукових
видань, можливості доступу до інтернету, пошуку
потрібного наукового матеріалу. Крім того, фінансування державних освітніх закладів і установ організацій, підприємств системи освіти забезпечується
коштом відповідних бюджетів, галузей народного
господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
Відомо, що основним джерелом позабюджетного фінансування вищих освітніх закладів є
надання освіти на платній основі. Іншим джерелом позабюджетних коштів є науково-дослідні
роботи, які виконуються на замовлення фізичних
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та юридичних осіб. Допомогу надають організації й
установи, фонди, фізичні особи. Але покращення
фінансового стану освітнього закладу може відбуватись за допомогою збільшення рівня самообслуговування, як-от: розвиток власної соціальнопобутової інфраструктури, спортивно-оздоровчих
центрів, самостійне виконання поточного та капітального ремонту основних фондів [1].
Можливістю виходу з важкого стану щодо
нестачі фінансових ресурсів на належне матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти
є організація та створення науково-навчальних
центрів на базі освітніх закладів та практичних
підрозділів. Формування даних центрів допоможе
раціонально використовувати вже наявні матеріальні ресурси, об’єднати зусилля щодо розвитку
матеріально-технічної бази, а також налагодить
механізм спільної відповідальності підприємств та
навчальних закладів за якість і ефективність професійної підготовки майбутніх спеціалістів, долаючи розрив між теорією та практикою.
У науково-навчальних центрах можна буде
здійснювати ефективну та якісну професійну підготовку майбутніх фахівців завдяки прямим контактам із практичною діяльністю спеціалістів,
виконувати науково-дослідні проєкти на замовлення, упроваджувати результати цих досліджень
у практичну діяльність.
Активне використання в навчальному процесі
сучасних мультимедійних та ІТ-технологій дозволяє значно підвищити темп навчання та залучити
ресурси для самоосвіти. У центрі необхідно створити педагогічні програмні навчальні засоби, які
використовуються під час проведення занять теоретичного та практичного навчання. Програмні засоби
містять відеофрагменти, таблиці, креслення, тобто
виконують функцію віртуальної наочності.
Удосконалення матеріально-технічної бази технологічної освіти дозволить сформувати безпечні
тасприятливі умови для надання повноцінної
освіти; сприятиме створенню надійної, розвиненої матеріально-технічної бази, що відповідає всім
вимогам безпеки і комфорту.
Висновки. Отже, у результаті проведеного аналізу перспектив розвитку матеріально-технічного
забезпечення технологічної освіти можна зробити
висновок про важливість упровадження проєктнотехнологічної діяльності для розвитку творчих здібностей молоді, що полегшує працю людини, підвищує її продуктивність. Майбутні фахівці повинні
вибрати для себе об’єкт проєктування, тему проєкту, тобто виріб, який вони хотіли б удосконалити,
внести у предметний світ, яким хотіли б задовольнити потреби людей.
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Крім того, технологічна освіта, з одного боку,
здійснює трансформацію національних і загальнолюдських цінностей соціокультурного досвіду
сфери виробництва в особистісний досвід молоді,
розвиває їхні творчі здібності у спорідненій діяльності, а з іншого – забезпечує їхнє успішне професійне життя в умовах сучасного виробництва,
розвиває здатність і готовність творити виробничу
культуру власного народу й української держави.
Удосконалення матеріально-технічної бази
технологічної освіти сприятиме поліпшенню
якості професійної підготовки, індивідуалізації навчання. Підключення всіх освітніх закладів до мережі Інтернет дозволить використовувати в навчальному процесі сучасні електронні
навчальні матеріали, що сприятиме здобуттю
повноцінної освіти та підготовці молодого покоління до реалізації трудового потенціалу в умовах постіндустріального суспільства.
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Статтю присвячено аналізу проблеми
формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури під час професійного становлення. Визначено, що збереження і
зміцнення здоров’я дітей є насамперед
пріоритетним напрямком безпеки життєдіяльності в суспільстві, що підтверджує
значущість високого рівня сформованості
здоров’язбережувальної
компетентності
як одного із найважливіших показників професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури. Метою статті є
теоретичне обґрунтування сутності конструкту «здоров’язбережувальна компетентність» та визначення особливостей
її формування в майбутніх учителів фізичної
культури. Для реалізації мети було поставлено такі завдання дослідження: уточнити змістовне наповнення конструкту
«здоров’язбережувальна компетентність»
та експериментально перевірити залежність рівнів її сформованості від індивідуальних характеристик майбутніх учителів
фізичної культури під час здобуття вищої
освіти. У результаті аналізу психологопедагогічної літератури було встановлено,
що здоров’язбережувальна компетентність
учителя фізичної культури охоплює: спрямованість особистості педагога; мотивацію до належного виконання професійних
обов’язків; професійні уміння; здатність
до подолання стереотипів; готовність
здійснювати здоров’язбережувальну діяльність; принциповість, здатність доводити
задуми до завершення; самостійність,
цілеспрямованість, вольові якості. Охарактеризовано такі шляхи формування
здоров’язбережувальної
компетентності
майбутніх учителів фізичної культури, як:
соціальний, мотиваційний функціональний.
Розглядаючи здоров’язбережувальну компетентність як цілісний системний конструкт, було встановлено, що на рівень її
сформованості під час професійного становлення суттєво впливають індивідуальні
характеристики майбутніх учителів фізичної культури, які можуть як сприяти, так і
перешкоджати процесу її формування.

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Актуальність дослідження пов’язана
з підготовкою конкурентоспроможних учителів
фізичної культури, що сприяє вирішенню Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
2012–2021 рр., Концепції розвитку освіти в Україні на період 2015–2025 рр., Закону України «Про
вищу освіту», проєкту «Нова українська школа»,
національної програ‑ми «Здоров’я через освіту».
Тому актуальності набуває подальший аналіз проблеми підготовки соціально активних і компетентних учителів фізичної культури, здатних творчо
діяти відповідно до навчальних завдань в освітніх
установах різних рівнів акредитації, що підсилює

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, моральні та вольові якості,
толерантність, рефлексивні уміння, емоційний інтелект, емоційна спрямованість.
The article analyzes the problem of the future
physical education teachers’ health-preserving
competence formation during their professional
development. It is determined that the preservation and improving of children’s health is first and
foremost a priority area of life safety in society,
and it confirms that a high level of health-preserving competence can be one of the most important indicators of the future physical education
teachers’ professional development. The purpose of the article is to theoretically substantiate
the essence of the construct “health-preserving
competence” and determine the peculiarities of
its formation in future physical education teachers. To achieve this goal, the following research
objectives were set: to clarify the content of the
construct “health-preserving competence” and
experimentally verify the dependency of its formation levels on the future physical education
teachers’ individual characteristics during higher
education. As a result of psychological and pedagogical literature analysis it was found out that
health-preserving competence of a physical education teacher embraces: the orientation of the
teacher’s personality; motivation for the proper
performance of professional duties; professional skills; ability to overcome the stereotypes;
readiness to perform health-preserving activities;
integrity, ability to implement the plans; independence, purposefulness, volitional qualities. The
ways of forming the health-preserving competence of the future physical education teachers
are characterized, namely: social, motivational
and functional. Considering health-preserving
competence as a holistic system construct, it was
found out that the level of its formation during professional development is significantly influenced
by the future physical education teachers’ individual characteristics, which can both promote and
impede its formation.
Key words: health-preserving competence,
moral and volitional qualities, tolerance, reflexive
skills, emotional intelligence, emotional orientation.

увагу до їхньої індивідуальності; отже, високий
рівень сформованості здоров’язбережувальної
компетентності
є
одним
із
найважливіших показників професійного становлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що дослідниками переважно розглядаються особливості організації формування
окремих складників здорового способу життя
здобувачів вищої освіти, як-от: О. Гладощук,
2008 (Педагогічні умови вдосконалення культури
зміцнення здоров’я студентів у системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі);
Л. Дудорова, 2009 (Педагогічні умови формування
потреби у здоровому способі життя майбутніх учи-
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телів у процесі фізичного виховання); А. Конох,
2007 (Теоретичні та методичні засади професійної
підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах);
І. Смолякова, 2010 (Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу);
О. Соколенко, 2008 (Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних
закладів до свого здоров’я); Л. Соколенко, 2011
(Формування культури здорового способу життя
студентів вищих навчальних закладів) та ін. Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень,
присвячених вивченню різноманітних аспектів
підготовки майбутніх учителів фізичної культури
до професійної діяльності, формуванню різновидів компетентностей та ціннісного ставлення до
здоров’я (Н. Абаскалова, Н. Бірюков, Б. Братусь,
Г. Глоба, І. Ільїна, Л. Євсеєв, М. Козуб, Г. Максименко, В. Наумчук, І. Омельяненко, О. Петунін,
І. Поташнюк, О. Радіонова, М. Станкін, Б. Стасько,
Л. Сущенко, Л. Татарнікова, Б. Шиян, І. Яковлєва,
В. Яловик та ін.), питання цілеспрямованого формування їхньої здоров’язбережувальної компетентності залишається відкритим.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Підготовка сучасного вчителя фізичної культури повинна враховувати відповідні компетентності, які необхідні для формування
його особистості під час професійного становлення, та відповідати реаліям сьогодення. Попри
наявність наукових розвідок із зазначеної проблематики, потребують подальшого вивчення теоретичні основи формування здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Підвищеної значущості набуває питання особливостей формування здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх учителів фізичної культури під час професійного становлення.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності конструкту «здоров’язбережувальна
компетентність» та визначенні особливостей її формування в майбутніх учителів фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
наукову категорію «компетентність» було встановлено, що багатогранність дослідження позначається на неоднозначності її термінологічного
оформлення. Вчені визначають цей контент як:
реальний, чітко визначений, усвідомлений та
реалізований на практиці комплекс професійних
здатностей, готовності, знань, умінь та навичок,
властивий конкретному представнику даної професії, який включає в себе, попри інше, особистісне ставлення до предмету діяльності, самостійність, відповідальність та реалізується на практиці
(С. Іваньшова, 2010); спосіб існування знань, умінь,
освіченості, який сприяє особистісній самореалізації, знаходженню свого місця у світі, внаслідок чого
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освіта постає як високовмотивована й особистісно
орієнтована і забезпечує максимальну витребуваність особистісного потенціалу, визнання особистості іншими, усвідомлення нею самою власної
значущості (В. Болотов, 2004); комплекс професійних знань, умінь, відносин, професійних якостей особистості (С. Ніколаєва, 2003); інтегральна
якість особистості, яка виявляється у здатності, що
ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих у процесі
навчання і соціалізації та орієнтованих на самостійну й успішну участь у діяльності (Г. Селевко,
2004); складне, багаторівневе утворення особистості, яке характеризується теоретичною,
практичною і психологічною її підготовленістю
до здійснення педагогічної діяльності відповідно
до вимог і норм сучасності (Л. Шовкун, 2010). Ми
цілком погоджуємося з дослідженням А. Петрова,
в якому науковець розуміє під компетентністю
категорію, що обумовлена рівнем професійної
освіти, досвідом та індивідуальними здатностями
педагога, і припускає, поряд з технолого-педагогічною готовністю до розв’язання професійних
завдань, його гуманну педагогічну позицію, ціннісне ставлення до педагогічної діяльності й високий рівень загальної та професійної культури [6].
Зважаючи на те, що збереження і зміцнення
здоров’я дітей є насамперед пріоритетним
напрямком безпеки життєдіяльності в суспільстві, набуває особливого значення формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.
Аналіз наукового доробку сучасних учених
(І. Іваній, С. Кодимський, А. Петров, Н. Сушик,
Б. Шиян та ін.) довів, що здоров’язбережувальну
компетентність визначають по-різному, а саме
як: здатність активізувати, мобілізувати, ефективно
застосувати
інтегровану
сукупність
здоров’язбережувальних компетенцій у визначених умовах задля досягнення повного фізичного,
психічного, духовного, соціального благополуччя
особистості [8, с. 180]; важливу складову професійно-педагогічної культури та узагальнений показник професійної компетентності, а також спосіб
професійного самовдосконалення; необхідність
підготовки висококваліфікованих кадрів, спроможних ефективно реалізувати завдання формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів;
складну особистісну якість учителя, що регулює
його діяльність у зазначеній сфері та забезпечує
ефективність цього процесу; як систему інтегрованих властивостей особистості, адекватних структурі й змісту роботи щодо формування здорового
способу життя підростаючого покоління [2, с. 219].
З іншого боку, її формування відбувається на
міжпредметному рівні за допомогою предметних
компетенцій з урахуванням специфіки предметів
та пізнавальних можливостей майбутніх учителів
фізичної культури, які мають змогу отримати висо-



кий рівень знань і умінь для формування фізично,
духовно, інтелектуально і соціально здорової особистості дитини [1, с. 18; 3, с. 219; 11, с. 372].
Теоретичний аналіз означеної проблематики
дав можливість встановити, що здоров’язбережувальна компетентність учителя фізичної культури охоплює: спрямованість особистості педагога; мотивацію до належного виконання професійних обов’язків; професійні вміння; здатність до
подолання стереотипів; готовність здійснювати
здоров’язбережувальну діяльність; принциповість,
здатність доводити задуми до завершення; самостійність, цілеспрямованість, вольові якості [6].
У розгляді шляхів формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів
фізичної культури слушним є дослідження Г. Кондрацької, в якому авторка визначає такі, як: соціальний – здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної
культури особистості, основ здорового способу
життя; мотиваційний – формування особистісних
уявлень про престижність високого рівня здоров’я
та фізичної підготовленості, здатність до навчання,
творчий підхід до застосування рухових дій у різних
умовах; функціональний – здатність до оперування
знаннями про рухову активність, знаннями з історії
фізичної культури та спорту, розширення рухового
досвіду та врахування компонентів професійної
підготовки вчителя фізичної культури (ціннісний,
змістовий, діяльнісний). До умов ефективного формування здоров’язбережувальної компетентності
авторка відносить: постійне мотивування до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;
застосування інтерактивних технологій навчання,
що забезпечують індивідуалізацію сприйняття,
активну участь кожного здобувача вищої освіти і
групову взаємодію; переважання практичних дій
і вправлянь у засвоєнні навчального матеріалу;
забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;
організацію комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі ігрових методів,
елементів дискусії, методу проєктів, які є ефективними засобами розвитку здобувача вищої освіти,
його громадянських якостей; ціннісне ставлення до
свого здоров’я, особистого прикладу дотримання
правил здорового і безпечного способу життя [6].
Проте, розглядаючи змістовне наповнення
здоров’язбережувальної компетентності було
встановлено, що на рівень її сформованості під
час професійного становлення суттєво впливають індивідуальні характеристики майбутніх
учителів фізичної культури, які можуть як сприяти, так і перешкоджати процесу її формування.
До таких індивідуальних характеристик (або чинників) відносимо: моральні та вольові якості, толерантність, рефлексивні уміння, емоційний інтелект, емоційну спрямованість.

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
З метою визначення чинників, що впливають на
рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури,
було здійснено емпіричне дослідження, під час
якого вибірково було обрано та оцінено за ступенем прояву рівнів сформованості зазначеної компетентності 94 здобувача вищої освіти 1 і 2 року
підготовки спеціальності 014 «Середня освіта
(Фізична культура)» Інституту фізичної культури,
спорту та реабілітації державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Так, з метою визначення рівнів сформованості
моральних якостей майбутніх учителів фізичної
культури було здійснено діагностування за допомогою оцінної шкали прояву професійно-психологічних моральних якостей здобувачів вищої освіти
(за Н. Кузьміною [4]). Сутність методики діагностики полягає у прояві 6 якостей особистості за
двома основними групами якостей: професійноморальними та морально-психологічними. Відповіді у шкалі розташовані в порядку зростання:
від 1 (відповідає оцінці «дуже погано») до 5 (оцінка
«відмінно»). Відповідно, до низького рівня було
віднесено респондентів, які отримали від 1,0 до
2,5 балів; до середнього – від 2,6 до 3,9 балів;
до високого рівня – від 4,0 до 5,0 балів.
Для визначення сформованості вольових якостей було використано методику оцінки вольових якостей О. Вострикова [10, с. 30-36] з деяким модифікуванням. Провідними вольовими
якостями за означеною методикою є цілеспрямованість, рішучість, сміливість, витриманість,
самовладання, наполегливість, упертість, самостійність та ініціативність. Відповідно, до низького
рівня було віднесено респондентів, що отримали
від –3 до –2 балів, до середнього – від –1 до 0
балів, достатнього – від 0 до 1 балів, високого
рівня – від 2 до 3 балів.
З метою визначення рівня сформованості
толерантності майбутніх учителів фізичної культури було використано методику діагностики
комунікативної толерантності [9, с. 149–153], яка
дозволяє виявити поведінкові ознаки толерантності особистості. Було обрано таку шкалу оцінки:
0–45 балів – низький рівень, 46–90 балів – середній рівень, 91–135 балів – високий рівень.
Сформованість рефлексивних умінь майбутніх учителів фізичної культури діагностувалася за
допомогою методики самооцінки рівня онтогенетичної рефлексії, що передбачає аналіз минулих
помилок, успішного та неуспішного досвіду життєдіяльності [9, с. 244–245]. Було обрано таку шкалу
розподілу результатів: здобувачів вищої освіти, які
набрали від 0 до 74 балів, було віднесено до таких,
що мають низький рівень сформованості рефлексивних умінь, від 75 до 112 балів – середній рівень,
від 113 до 150 балів – високий рівень відповідно.
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Результати діагностики чинників, що впливають на формування
здоров’язбережувальної компетентності
Чинники
Моральні якості
Вольові якості
Толерантність
Рефлексивні уміння
Емоційний інтелект
Емоційна спрямованість

високий
15,3
14,2
21,4
13,8
5,4
18,5

Рівні сформованості чинників у %
середній
41,8
52,5
46,3
32,5
35,8
53,4

рівні

Під час діагностики емоційного інтелекту було
використано методику Д. Люсіна [5, с. 3–22].
В основу опитувальника покладено трактування
емоційного інтелекту як здатності до розуміння
своїх і чужих емоцій та управління ними. Здатність
до розуміння емоцій означає, що людина: може
виявити емоцію, тобто встановити сам факт наявності емоційного переживання у себе або в іншої
людини; може ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку саме емоцію відчуває вона сама або
інша людина, і знайти для неї словесне вираження; розуміє причини, що викликали цю емоцію,
і наслідки, до яких вона призведе.
Діагностика емоційної спрямованості майбутніх учителів фізичної культури здійснювалася за
допомогою тестового завдання, розробленого
на підставі досліджень В. Семиченко [7, с. 42].
При цьому ми дотримувалися такої шкали оцінки:
до високого рівня було віднесено тих респондентів, у яких емоційна спрямованість яскраво виражена, до середнього – помірно виражена, до низького – не виражена.
Результати діагностування рівнів сформованості означених чинників подано в таблиці 1.
Як бачимо з таблиці 1, здобувачі вищої освіти
здебільшого перебували на низькому (42,9% осіб
від загальної кількості респондентів) та серед-

Таблиця 1

низький
42,9
33,3
32,3
53,7
58,8
28,1

ньому (41,8% опитуваних) рівнях сформованості
професійно-психологічних
якостей.
Високий
рівень виявили лише 15,3% осіб від загальної кількості респондентів.
Одержані результати діагностики вольових
якостей засвідчили, що на високому рівні перебували 14,2% респондентів , на середньому рівні –
52,5% опитуваних, на низькому рівні – 33,3% осіб
від загальної кількості респондентів. Це свідчить
про те, що майбутні вчителі фізичної культури
вміють витримувати напруженість, долати втому,
домагатися виконання поставленого завдання.
Проте вони не завжди доводять розпочату справу
до кінця, не вміють керувати почуттями гніву,
швидко знаходити потрібне рішення тощо.
Одержані результати діагностики комунікативної толерантності виявили, що більшість здобувачів вищої освіти перебували на середньому рівні –
46,3% респондентів; на низькому рівні зафіксовано
32,3% осіб, тоді як на високому рівні – 21,4% осіб
від загальної кількості респондентів. Такі результати свідчать про те, що в цілому майбутні вчителі
фізичної культури досить терпляче ставляться до
свого оточення, проте іноді виявляють дратівливість. Деяким із них складно приховати негативне
ставлення до людей, які їм неприємні і т. ін.
Як свідчать дані таблиці, більшість респондентів (53,7% осіб від загальної кількості опитуваних) перебували на низькому рівні
28,1
сформованості рефлексивних умінь. Для
53,7
цих здобувачів вищої освіти характер32,3
33,3
42,9
Емоційна спрямованість ним є острах перед здійсненням помилок, вони дуже обережні. На середньому
Емоційний інтелект
53,4
35,8
рівні було зафіксовано 32,5% респонРефлексивні
уміння
32,5
46,3
дентів; вони вміють аналізувати припуТолерантність
52,5
щені помилки минулого досвіду, проте не
41,8
Вольові якості
завжди доходять відповідних висновків,
Моральні якості
18,5
5,4
але на достатньому рівні володіють умін13,8
21,4
ням планувати свою діяльність, хоча від14,2
чувають складності щодо внесення відпо15,3
відних коректив. На високому рівні було
0
20
40
60
виявлено 13,8% респондентів. Зазначені
%
здобувачі вищої освіти вміють аналізувати
минулий досвід і робити певні висновки.
Рис. 1. Узагальнені результати сформованості чинників,
Їм притаманні риси, якими володіють
що впливають на формування здоров’язбережувальної
люди з високими здібностями до раціокомпетентності майбутніх учителів фізичної культури
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нального планування й передбачення власного
майбутнього, вони є творцями власного життя.
Узагальнені результати, одержані під час
дослідження, свідчать, що високий рівень емоційного інтелекту виявлено у 5,4% респондентів. Більшість майбутніх учителів фізичної культури продемонструвала переважно задовільний
рівень – 58,8% осіб. На низькому рівні діагностовано 35,8% осіб від загальної кількості респондентів. Це ми пов’язуємо з відсутністю відповідних навчальних курсів, спрямованих на
розвиток емоційного інтелекту майбутніх учителів
під час професійного становлення, що ставить
під загрозу їхню здатність успішно та на високому
рівні виконувати навчальні завдання.
Як свідчать дані таблиці, у більшості здобувачів вищої освіти емоційна спрямованість виявлена
помірно (середній рівень) – 53,4% респондентів;
цей показник діагностовано на високому рівні
у 18,5% осіб від загальної кількості опитуваних.
Низький рівень виявлено у 28,1% респондентів.
Зауважимо, що найбільші прояви мали альтруїстичні та романтичні емоції, найменше виявилися
праксичні, акізитивні та гедоністичні емоції.
Узагальнені результати сформованості чинників, що впливають на формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів
фізичної культури, унаочнено на рисунку 1.
Отже, як видно з рисунку 1, найбільша кількість
майбутніх учителів фізичної культури засвідчила
майже однакові середній та низький рівні сформованості індивідуальних характеристик, що складає
відповідно за середньоарифмітичними значеннями 43,7% та 41,5% осіб від загальної кількості
респондентів. На високому рівні сформованості
означених чинників, що впливають на формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, опинилися лише
14,8% осіб від загальної кількості опитуваних.
Одержані результати свідчать про недостатньо здійснювану цілеспрямовану роботу з майбутніми вчителями фізичної культури під час
занять, направлену на розвиток вищезазначених
індивідуальних характеристик, а також роботу
із забезпечення усвідомлення їхньої значущості у
подальшому формуванні здоров’язбережувальної
компетентності та професійно-педагогічній діяльності зокрема.
Висновки. Проведений аналіз теоретичного
підґрунтя конструкту «здоров’язбережувальна
компетентність» не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Одержані результати свідчать про необхідність подальшого формування
здоров’язбережувальної компетентності майбут-
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 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
ніх учителів фізичної культури в умовах університетської освіти. Саме тому перспективу подальших
наукових розвідок убачаємо в розробці методики
формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури під час
професійного становлення.
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У статті висвітлено актуальність використання симуляційних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів сестринської
справи. Простежено ґенезу розвитку
та впровадження симуляційних методів
навчання в освіті, зокрема медичній. Резюмовано, що симуляція в медичній освіті –
це сучасна технологія навчання та оцінки
практичних навичок, умінь і знань, основана
на реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої фізіологічної системи, метою створення якої можуть
використовуватися біологічні, механічні,
електронні та віртуальні (комп’ютерні)
моделі. Досліджено, що реалістичність
симуляційного обладнання (fidelity), яке
доцільно використовувати в процесі професійної підготовки студентів медичних
коледжів, повинна забезпечуватися на семи
рівнях. Відповідно до згаданих рівнів реалістичності класифіковано всі симулятори:
візуальні – коли застосовуються традиційні технології навчання – схеми, друковані плакати, моделі анатомічної будови
людини; тактильні – коли відтворюється
пасивна реакція фантома; реактивні – відтворюються найпростіші активні реакції
фантома на дії студента; автоматизовані
симулятори відтворюють реакції манекена
на зовнішні впливи; апаратні – моделюється обстановка медичного кабінету, операційної; інтерактивні симулятори забезпечують моделювання складної взаємодії
манекена-симулятора з медичним обладнанням і студентом; інтегровані – відбивають взаємодію симуляторів і медичних
апаратів. Під час вивчення сучасного стану
впровадження технологій симуляційного
навчання, сутності та специфіки організаційно-методичних аспектів використання
симуляційних технологій у процесі формування професійних компетентностей
майбутніх бакалаврів сестринської справи
було визначено проблеми, які потрібно
розв’язати для успішного й ефективного
впровадження згаданих інновацій в систему
середньої медичної освіти.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Динамічний розвиток високотехнологічної медицини в сучасному світі висуває підвищені вимоги
до якості надання медичних послуг. Якість медичної допомоги та якість життя пацієнтів повинні
лежати в основі оцінки як професійної діяльності
окремих фахівців і установ, так і рівня охорони
здоров’я загалом. За офіційною статистикою, нині
проблема формування практичних компетентнос-
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Ключові слова: симуляційне навчання,
методи, середня медична освіта, майбутні
бакалаври сестринської справи, студенти.
The article outlines the relevance of using simulation technologies in the process of formation of
professional competencies of future bachelors
of nursing. The genesis of development and
introduction of simulation methods of learning
in education, in particular the medical one, has
been traced. It has been resumed that simulation
in medical education is a modern technology of
learning and evaluating practical skills, abilities
and knowledge, based on the realistic modeling,
imitation of clinical situation or a separate physiological system, the purpose of which can be
used biological, mechanical, electronic and virtual (computer) models. It has been investigated
that the realism of simulation equipment (fidelity),
which is suitable to be used in the process of
vocational training of medical college students,
should be provided at seven levels. According
to the mentioned levels of realism, all simulators
are classified: visual – when traditional learning
technologies are used – schemes, printed posters, models of anatomic human structure; tactile – when the passive reaction of a phantom is
reproduced; reactive – the simplest active reactions of a phantom to the student’s actions are
reproduced; automated simulators reproduce the
reactions of the mannequin to external influences;
hardware – the situation of a medical office,
operating room is modeled; interactive simulators provide modeling of complex interaction of
a mannequin-simulator with medical equipment
and a student; integrative – reflect the interaction
of simulators and medical devices. In the process
of studying the modern state of introduction of
technologies of simulation learning the essence
and specifics of organizational and methodological aspects of the use of simulation technologies in the process of formation of professional
competencies of future bachelors of nursing the
problems, which are necessary to be solved for
a successful and effective introduction of the
mentioned innovations into the system of secondary medical education, have been defined.
Key words: simulation learning, methods, secondary medical education, future bachelors of
nursing, stu dents.

тей майбутніх бакалаврів сестринської справи
постає досить гостро. За даними опитування
випускників медичних коледжів, тільки 12 % із
них оцінюють свої практичні вміння та навички як
хороші [5]. Крім того, недостатній рівень розвитку
нетехнічних навичок (зокрема, роботи в команді,
лідерства, ефективної комунікації, рівня знань і
вміння ухвалювати правильні рішення) часто стає
причиною професійних помилок [9, с. 67].



Очевидно, що сучасна середня медична освіта
повинна відповідати вимогам технологічної революції й адаптуватися до реалій інформаційного
середовища. Високі сучасні вимоги до засвоєння
практичних навичок студентів медичних коледжів,
до актуалізації навчального матеріалу й наближення освітнього середовища до реалій майбутньої професійної діяльності актуалізують проблему використання симуляційних технологій, що
нині виступають прогресивним напрямом інноватизації професійної підготовки майбутніх бакалаврів сестринської справи.
Класична система середньої медичної освіти
не здатна повною мірою розв’язати проблему
якісної практичної підготовки бакалаврів сестринської справи. Головними перешкодами до цього є:
відсутність безперервного зворотного зв’язку між
студентом і педагогом, неможливість практичної
ілюстрації всього різноманіття клінічних ситуацій,
а також морально-етичні та законодавчі обмеження в спілкуванні студентів із пацієнтом. Тому
ключовим завданням сучасної середньої, вищої та
післядипломної медичної освіти є створення умов
для розвитку в студентів широкого спектра компетентностей і закріплених практичних навичок без
ризику завдання шкоди пацієнту, так само як розвиток здатності швидкого ухвалення рішень і бездоганного виконання низки маніпуляцій або втручань,
особливо під час невідкладних станів [8, с. 534].
Очевидно, що підготовка фахівців, відповідальних за життя і здоров’я людей, у сучасному
світі просто не може будуватися без найважливішого симуляційного компонента. Уже накопичено
великий досвід, який доводить ефективність симуляційного навчання. Отримано численні докази,
що свідчать про успішне перенесення придбаних
бакалаврами сестринської справи навичок роботи
на надання допомоги пацієнтам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасній науковій літературі знаходимо відомості про використання методик стимуляційного
навчання [10, с. 326] в підвищенні професійної
компетенції лікарів і парамедиків на кафедрах
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» [2]; аналіз проблеми
симуляційного навчання майбутніх фахівців
сестринської справи в зарубіжній [5] і вітчизняній [7] літературі ; ефективність симуляційних
методів навчання [6] в межах реалізації деонтологічного підходу у професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи
(О. Біда [1]) та висвітлення особистісних ресурсів адаптації майбутніх медичних працівників до
професійної діяльності (А. Галян [3]). Прикметно,
що сучасні науковці звертали увагу на проблему
використання навчальних симуляцій у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
сестринської справи засобами дистанційного
навчання у вищих медичних навчальних закла-
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дах (С. Ястремська [11]), апелюючи до доцільності інтеграції системи вищої освіти України в
європейський освітній простір (С. Гаркуша [4]).
Водночас немає напрацювань щодо розуміння
сутності та специфіки організаційно-методичних
аспектів використання симуляційних технологій у
процесі формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів сестринської справи,
що визначено метою статті.
Виклад основного матеріалу. Нині є різні
визначення поняття «симуляції навчання».Якщо
говорити про цей підхід безвідносно до професійної діяльності, то найчастіше симуляційні методи
навчання розглядаються як обов’язковий компонент у професійній підготовці, метою якого є
надання можливості кожному студентові виконати
професійну діяльність або окремі її елементи відповідно до професійних стандартів та/або правил [5].
Зі свого боку, М. Тутченко [10] запропонував розширене визначення анонсованого терміна, згідно
з яким симуляція – це «техніка (а не технологія),
яка дає змогу замістити або збагатити практичний
досвід студента за допомогою штучно створеної
ситуації, що зображає й відтворює проблеми, які
мають місце в реальному світі, у повністю інтерактивній манері» [10, с. 327]. Дослідник також доводить необхідність планування в організації освітнього процесу; він акцентує на тому, що симуляція
має стосунок до навчання, а не до технології, яка
лежить в основі симуляції.
Тоді як В. Артьоменко описує симуляцію як
«освітню методику, яка передбачає інтерактивний
вид діяльності здобувачів освіти» [6, с. 71], <…>
занурення в професійно зорієнтоване середовище
«шляхом відтворення реальної клінічної картини
повністю або частково без супутнього ризику для
пацієнта» [6, с. 72].
Отже, симуляція – це імітація, моделювання,
реалістичне відтворення процесу. А симуляція
в медичній освіті – це сучасна технологія навчання
та оцінки практичних навичок, умінь і знань, основана на реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої фізіологічної
системи, метою створення якої можуть використовуватися біологічні, механічні, електронні та віртуальні (комп’ютерні) моделі.
Говорячи далі, зазначимо, що одним із важливих етапів реалізації симуляційного навчання
в межах формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів сестринської справи є
дебрифинг. Дебрифинг (від англ. Debriefing – обговорення після виконання завдання) – це розбір,
аналіз «плюсів» і «мінусів» дій студентів (зреалізованих ними під час виконання симуляційних
вправ), обговорення набутого ними досвіду.
Такий вид діяльності активізує рефлексивне
мислення студентів медичного коледжу й забезпечує зворотний зв’язок для оцінки якості виконання
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імітаційних завдань і закріплення отриманих умінь
і навичок. Як демонструють сучасні кваліметричні
дослідження в педагогіці середньої медичної
освіти, студенти мають обмежене уявлення про
те, що відбувається з ними, коли вони залучені
в процес симуляції досвіду. Перебуваючи в центрі подій, вони бачать тільки те, що можна побачити з погляду активного учасника [8]. Тому саме
завдяки дебрифінгу симуляційний досвід перетворюється в усвідомлену практику, яка в підсумку
допоможе майбутнім бакалаврам сестринської
справи підготуватися як емоційно, так і фізично
до майбутньої професійної діяльності.
На думку М. Тутченка [10], проведення дебрифінгу значно підвищує ефективність симуляційних занять у межах освітнього процесу медичних коледжів. Відомо, що симуляційні методи
навчання активно почали використовувати ще
в другій половині минулого століття в тих галузях, де помилки під час навчання на реальних
об’єктах можуть призвести до трагічних наслідків. Це авіація, атомна енергетика, залізничний
транспорт. У медицині цей вид підготовки фахівців активно почав розвиватися в 70-ті роки й сьогодні є загальноприйнятою нормою майже для
всіх моделей медичної освіти [2; 6; 9].
Історія застосування медичних симуляцій в професійній підготовці медиків налічує багато тисячоліть і нерозривно пов’язана з розвитком медичних знань і процесом науково-технічного прогресу.
Зокрема, успіхи хімічної промисловості зумовили
виникнення пластмасових манекенів, прогрес
комп’ютерних технологій визначив створення віртуальних тренажерів і симуляторів пацієнта.
У системі вітчизняної охорони здоров’я, серед
іншого, з’явилися та широко впроваджуються різноманітні фантоми, моделі, муляжі, тренажери,
віртуальні симулятори та інші технічні засоби
навчання, що дають змогу з тією чи іншою мірою
достовірності моделювати процеси, ситуації та
інші аспекти професійної діяльності медичних
працівників. Варто зауважити, якщо окремі фантоми для відпрацювання найпростіших практичних навичок у деяких навчальних закладах використовувалися давно, то впровадження складних
віртуальних симуляторів і системи управління
їх застосуванням у системі середньої медичної
освіти з’явилися лише в останнє десятиліття.
Організаційно-методичні аспекти використання
симуляційних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів
сестринської справи детерміновані особливостями
та потенціалом медичних коледжів. Аналіз сучасних
технічних можливостей людства дав змогу встановити, що реалістичність симуляційного обладнання
(fidelity), яке доцільно використовувати в процесі
професійної підготовки студентів медичних коледжів, повинна забезпечуватися на семи рівнях. Від-
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повідно до згаданих рівнів реалістичності видається
доцільним класифікувати всі симулятори:
1. Візуальні – коли застосовуються традиційні технології навчання: схеми, друковані плакати, моделі анатомічної будови людини. Також
сюди належать найпростіші електронні книги та
комп’ютерні програми. Базою будь-якого практичного досвіду є зорові симуляційні навчання, під
час якого відпрацьовується правильна послідовність дій під час виконання лікарських маніпуляцій. Хиба полягає в браку практичних тренувань
тих, хто навчається.
2. Тактильні – коли відтворюється пасивна
реакція фантома. У цьому випадку відпрацьовуються мануальні навички, скоординовані рухи
майбутніх бакалаврів сестринської справи та їхня
послідовність. Завдяки реалістичним фантомам
можна довести до автоматизму окремі маніпуляції, набути технічних навичок їх виконання.
3. Реактивні – відтворюються найпростіші
активні реакції фантома на дії студента. Оцінка
точності дій майбутніх бакалаврів сестринської
справи здійснюється лише на базовому рівні.
Схожі манекени та тренажери виготовляються з
пластику й доповнюються електронними контролерами.
4. Автоматизовані симулятори відтворюють
реакції манекена на зовнішні впливи. У таких симуляторах використовуються комп’ютерні технології
на основі скриптів, коли на певні дії майбутніх бакалаврів сестринської справи фантом «дає» конкретну
відповідь. У цьому випадку відпрацьовуються
когнітивні вміння й сенсорна моторика студентів.
5. Апаратні – моделюється обстановка медичного кабінету, операційної.
6. Інтерактивні симулятори забезпечують
моделювання складної взаємодії манекена-симулятора з медичним обладнанням і студентом.
Тут йдеться про автоматичну зміну фізіологічного
стану штучного пацієнта, адекватну відповідь на
введення ліків, на неправильні дії студентів тощо.
На цьому рівні можна безпосередньо оцінити кваліфікованість практиканта.
7. Інтегровані – відбивають взаємодію симуляторів і медичних апаратів.
Для ефективного застосування технологій
симуляційного навчання в процесі підготовки майбутніх бакалаврів сестринської справи в коледжі
потрібно дотримуватися низки основних методологічних, організаційних і методичних засад:
1. Інтеграція методів симуляційного навчання
в чинну систему професійної середньої медичної
освіти.
2. Наявність законодавчої бази, у якій міститься
норма про допуск до роботи (навчання) з пацієнтами, а також перелік обов’язкових компетентностей зі спеціальностей, які потребують першочергової організації імітаційного навчання.



3. Інтенсивна організація навчального процесу, модульна побудова програми симуляційного
навчання й можливості для одночасного навчання
різних категорій медичного персоналу (за спеціальністю).
4. Єдина система оцінки результатів симуляційного навчання (для всіх організаторів освітнього
процесу, які використовують методи симуляційного навчання).
5. Наявність системи підготовки персоналу
(викладачів, інструкторів) до реалізації методів
симуляційного навчання [8].
Висновки. Сучасний розвиток медичної науки
й практики зумовлює необхідність вносити корективи в підготовку майбутніх бакалаврів сестринської справи з наближенням їхньої освіти до міжнародних стандартів. Медсестра нової генерації
має забезпечувати сучасний висококваліфікований догляд, володіти методами реабілітаційних заходів і паліативної допомоги, навичками
навчання та комп’ютерними технологіями, ухвалювати професійні рішення, проводити первинну
медико-санітарну роботу, організовувати якісний
сестринський процес та управління тощо. Саме
тому якість освіти в медичних коледжах необхідно поліпшити шляхом ефективної організації
та інформатизації навчального процесу, за допомогою впровадження симуляційних технологій у
практику викладання.
Водночас вивчення сучасного стану впровадження технологій симуляційного навчання сутності та специфіки організаційно-методичних
аспектів використання симуляційних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів сестринської
справи
дало змогу визначити проблеми, які
потрібно розв’язати для успішного й ефективного впровадження згаданих інновацій у систему
середньої медичної освіти:
– створення концепції симуляційного навчання
в системі медичної освіти в Україні;
– створення нормативної та регламентуючої
бази симуляційного навчання;
– розроблення та впровадження навчальнометодичного та програмно-інструментального
забезпечення симуляційного освітнього процесу
в медичних коледжах;
– підготовка педагогічних кадрів для організації
симуляційного навчання;
– фінансове забезпечення системи симуляції
навчання;
– проведення науково-дослідних проєктів із
вивчення ефективності імітаційного навчання
в системі середньої медичну освіту.
Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у висвітленні особливостей упровадження
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Статтю присвячено актуальній проблемі
сьогодення – пошуку стратегій і тактик
свідомої психологічної протидії пандемічній
тривозі слухачів вищої школи України, ЄС та
світу. Розглянуто поняття «тривожність»,
«тривога» та «пандемічна тривога», розкрито вікові психологічні особливості слухачів вищої освіти, а саме – студентства.
Розглянуто поняття «пандемічна тривога», її характеристики та вплив «пандемічної тривоги» на стиль життя студентів. Проаналізовано наслідки «пандемічної
тривоги» для слухачів вищої школи, серед
яких такі: надмірна емоційна напруга, зниження уваги та гнучкості стратегій дій,
інтелектуальної працездатності, низька
самооцінка, стрес тощо. Розглянуто психологічні ознаки карантину як форми ізоляції:
сенсорна депривація, монотонія, одноманітність інтер’єру приміщення, дозвільний
характер, гіподинамія, нудьга, душевний дискомфорт, депресія, розчарування,
втрата спокою та впевненості в майбутньому, панічні атаки тощо. Наголошено, що
психологічна неготовність і тривожність
громадян у сприйнятті такої інтенсивності
інформаційного потоку в умовах соціальноекономічних змін, динамічної перебудови
звичного способу й ритму життя та зростання тотальної нестабільності підтвердили необхідність проведення ґрунтовної
психологічної та педагогічної роботи зі слухачами вищої школи в Україні. Організована
боротьба з пандемією вимагає розроблення
науково обґрунтованих стратегій і тактик.
Науковою новизною дослідження є розроблення й обґрунтування методики використання свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи, яка
базується на реалізації ефективних стратегій і тактик.
Виокремлено ефективні стратегії й тактики свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи,
серед яких такі, як: розвиток екологічної
свідомості людства, актуалізації духовного
потенціалу особистості; усвідомлення власних здібностей і нахилів, життєвих і професійних цілей, найбільш важливих потреб
самореалізації;
ухвалення
ефективних
рішень у боротьбі з пандемією; досягнення
емоційної рівноваги тощо. Проаналізовано
психологічні аспекти дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії для слухачів вищої школи та їхній вплив на емоційний
стан студентів. Аналіз стратегій і тактик
свідомої психологічної протидії пандемічній
тривозі слухачів вищої школи України, ЄС та
світу, огляд сучасних наукових літературних джерел, труднощів та особливостей
дистанційного та змішаного навчання, наш
власний педагогічний досвід і досвід наших
колег із вітчизняних закордонних університетів дають нам змогу розробити відповідну методику. Отже, визначальним кроком
до розв’язання проблеми пошуку стратегій
і тактик свідомої психологічної протидії

пандемічній тривозі слухачів вищої школи
України, ЄС та світу є впровадження методики, зазначеної вище, у навчальний процес у
вищій школі. У перспективі ми плануємо провести психологічний тренінг уміння виходу
зі стресового стану, спричиненого умовами
вимушеної соціальної дистанції.
Ключові слова: стратегії і тактики, тривожність, пандемічна тривога, слухачі вищої
школи, психологічна протидія, студенти.
The article is devoted to the urgent problem of
looking for strategies and tactics of conscious
psychological resistance to pandemic anxiety of
University students in Ukraine, the EU and the
world. The concepts of “anxiety”, and “pandemic
anxiety”, age-related psychological features of
higher education students have been revealed.
The concept of “pandemic anxiety”, its characteristics and the impact of “pandemic anxiety”
on students’ lifestyles have been described.
The consequences of “pandemic anxiety” for University students have been analyzed, such as:
excessive emotional stress, decreased attention
and flexibility of action strategies, intellectual performance, low self-esteem, stress, etc. The psychological factors of quarantine as a form of isolation have been revealed: sensory deprivation,
monotony, monotony of the interior, permissive
nature, hypodynamics, boredom, emotional discomfort, depression, frustration, loss of peace
and confidence in the future, panic attacks, etc.
It has been emphasized that the psychological
unpreparedness and anxiety of citizens in the
perception of information flow in socio-economic
changes, dynamic restructuring of the usual way
of life and the growth of total instability, demand
the need for thorough psychological and pedagogical work with students in Ukraine. Organized
pandemic control requires the development of
strategies and tactics. The scientific novelty of
the research is the development and method justification of using conscious psychological resistance to pandemic anxiety of students, which is
based on the implementation of effective strategies and tactics.
The author singles out effective strategies and
tactics of conscious psychological resistance to
pandemic anxiety of University students, such
as: ecological consciousness development,
actualization of spiritual potential; awareness
of abilities and inclinations, life and professional
goals, the most important needs of self-realization; making effective decisions to resist pandemic; achieving emotional balance, etc. The
psychological aspects of distance and blended
learning in pandemic for University students and
its impact on their emotional state have been
analyzed. Analysis of strategies and tactics
of conscious psychological resistance to pandemic anxiety of students in Ukraine, EU and in
the world, review of modern scientific literature
sources, difficulties and features of distance and
blended learning, our own pedagogical experience and the experience of our colleagues from
foreign universities allow us to develop appropriate methods. Thus, the defining step to solve
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the problem of searching strategies and tactics
of conscious psychological resistance to pandemic anxiety of University students in Ukraine,
the EU and the world is the introduction of the
methodology in the educational process. In
the future we plan to conduct a psychological

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Пандемія COVID-19 стала серйозним
викликом не тільки для слухачів вищої школи
України, ЄС та світу українського суспільства, а й
для всього людства. За умов карантинних обмежень і локдаунів ми почали нове життя, у якому
рівень пандемічної тривоги зростає. Зокрема,
перед слухачами вищої школи постала низка
проблем: як змінити спосіб життя та адаптувати
його до реалій; навчитися контролювати емоційні
реакції; знайти джерела прибутку; організувати
навчальний процес; розв’язати труднощі в соціальній комунікації [5]. Через наростання ситуації
невизначеності актуалізувалися переживання,
невпевненість, дезорганізованість, панічні атаки.
Щодо слухачів вищої школи, то, окрім гострих
проблем, зазначених нами вище, у період карантинних обмежень і локдаунів вони постали перед
іншими викликами: адаптація до нових умов
навчання, формування та розвиток необхідних
умінь і навичок для роботи на навчальних дистанційних платформах, недостатня сформованість
навичок самостійної роботи, брак «живого» спілкування тощо. До того ж орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна
концентрація на екрані монітора, тривале включення у віртуальний світ не можуть не відбитися
на внутрішньому стані студента [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом дослідження, пов’язані з пандемією COVID-19, зокрема питання дистанційного
та змішаного навчання у вищій школі (Дж. Андерсен, Т. Бейтс, В. Биков, Дж. Боат, Т. Еванс,
І. Зимня, Є. Коротаєва, В. Панов, С. Сисоєва),
аналіз труднощів під час навчального процесу в
умовах пандемії (Ю. Клапківа, Т. Длухопольська;
І. Прокопенко, С. Бережна); особливості впровадження інноваційних технологій (Дж. Андервуд;
Т. І. Коваль; Г. Тем, Д. Ел-Азар) привертають увагу
вчених. Значний інтерес для науковців становить
тема впливу пандемії на психічне здоров’я людей
(С. Венг, К. Мирончак, А. Ніцкнвіч, Р. Райкумер,
М. Слюсаревський). Особливої уваги заслуговує
дослідження вчених В. Рибалки, Е. Помиткіна,
О. Ігнатовича, які висвітлили питання психологічної профілактики й гігієни особистості у протидії пандемії COVID-19, зокрема стратегій і тактик
свідомої психологічної протидії людства вірусним
захворюванням.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На сучасному етапі одна з
дискусійних і гострих проблем – пандемія корона-

training to be able to get out of stress, caused
by the conditions of forced social distancing and
implement it.
Key words: strategies and tactics, anxiety, pandemic anxiety, University students, psychological
resistance, students.

вірусу та адаптація до життя в постпандемічному
суспільстві. Проте проблему пошуку стратегій і
тактик свідомої психологічної протидії пандемічній
тривозі слухачів вищої школи України, ЄС та світу не
було висвітлено та досліджено в наукових працях
раніше. Розв’язання проблеми залежить від швидкого реагування на загрози та виклики. Досягнення
результатів вимагає розроблення науково обґрунтованих стратегій і тактик свідомої психологічної
протидії пандемічній тривозі, особливо слухачів
вищої школи – майбутніх спеціалістів, які мають
бути конкурентоспроможними в сучасних реаліях.
Мета статті – проаналізувати проблему пандемічної тривоги та науково обґрунтувати методику
використання успішної психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи, яка базується на реалізації стратегій і тактик.
Виклад основного матеріалу. Свідома психологічна протидія пандемічній тривозі слухачів
вищої школи України, ЄС та світу вимагає розроблення та дотримання ефективних стратегій і
тактик, що мають бути обґрунтовані. Їхня успішна
реалізація можлива, на нашу думку, за дотримання певних умов. По-перше, це усвідомленість
проблеми пандемічної тривоги не тільки слухачів вищої школи, а й людства загалом. По-друге,
це розроблення методики успішної психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої
школи. Як бачимо, без усвідомленості проблеми
пандемічної тривоги неможлива успішна реалізація стратегій і тактик свідомої психологічної
протидії. Зокрема, у психологічній літературі розрізняють тривожність як емоційний стан і стійку
властивість. Цю відмінність зафіксовано в поняттях «тривога» і «тривожність» відповідно. Психологи радять педагогам відрізняти тривогу від тривожності [5]. Якщо тривога – це епізодичні прояви
неспокою, хвилювання людини, то тривожність є
стійким станом [1; 2; 5]. Підвищена тривожність,
як і інші емоційні розлади та порушення поведінки, характерні для віку слухачів вищої школи,
оскільки провідними рушійними силами розвитку особистості в юнацькому віці виступають
мотиви розвитку, що спонукають до постановки та
досягнення нових цілей і розв’язання труднощів:
адаптація навчання в університеті (особливо для
студентів першого року навчання); збільшення
обсягу навчального матеріалу, самостійна робота,
практика; стресові ситуації, пов’язані зі складанням екзаменів / заліків, написання модульних контрольних робіт; ухвалення самостійних
рішень, відповідальність і самодисципліна тощо.
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Проте тривожність, характерна для більшості
студентів, посилюється в умовах адаптивного
карантину або локдауну та має дещо інші особливості. В умовах, які склалися сьогодні, не лише
слухачі вищої школи, а й інші верстви населення,
постають перед новим випробуванням із назвою
«пандемічна тривога» від англ. COVID-19 anxiety
syndrome. Поняття «пандемічна тривога з’явилося
завдяки науковим дослідженням професорів
А. Нікчевич та М. Спада з Лондонського університету, які виокремили його особливості: посттравматичний стрес, загальний стрес, тривога,
занепокоєння здоров’ям; знижена інтелектуальна
працездатність, надмірна емоційна напруга, формування у студентів низької самооцінки, розчарування, фрустрація, втрата спокою, роздратованість, втрата впевненості в майбутньому тощо [7] .
Найбільш відомими психологічними ознаками
карантину як форми ізоляції є сенсорна депривація, монотонія, одноманітність інтер’єру приміщення, дозвільний характер, гіподинамія, нудьга,
похідними від яких може стати певний душевний
дискомфорт і навіть депресія [3] .
Розгляньмо методику свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої
школи, яка базується на таких стратегіях: розвитку екологічної свідомості людства, актуалізації
духовного потенціалу особистості; усунення ціннісно-смислових дисонансів, усвідомлення власних здібностей і нахилів, життєвих і професійних
цілей, найбільш важливих потреб самореалізації;
подолання негативного впливу фантомного мислення, ухвалення ефективних рішень у боротьбі
з пандемією; досягнення емоційної рівноваги та
опанування новими траєкторіями емоційного реагування; встановлення оптимальної комунікації
в умовах фізичної та соціальної ізольованості;
дотримання тактики свідомої психологічної протидії вірусним захворюванням [4, с. 17 30]. Проаналізуємо стратегії свідомої психологічної протидії
пандемічній тривозі слухачів вищої школи.
Розвиток екологічної свідомості людства, актуалізація духовного потенціалу
особистості. Система освіти має бути спрямована на розвиток екологічної свідомості як розуміння залежності добробуту і благополуччя людей
від цілісності природного середовища. Серед чинників, що впливають на актуалізацію духовного
потенціалу, можна виділити особистісні (розвиток
особистості), суспільні (впливу соціуму) та функціональні (діяльнісні функції є причиною розвитку
духовного потенціалу).
Усунення ціннісно-смислових дисонансів.
Невідповідність між ідеалами, цінностями та смислами може породжувати ціннісно-смислові дисонанси – внутрішні конфлікти, що формувалися
одночасно або на різних вікових етапах життя.
Наприклад, в умовах пандемії під час дистанційного
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та змішаного навчання такими дисонансами є протиріччя між великою кількістю ресурсів для таких
форматів навчання й недолік якісних ресурсів [6; 8:
9]. Ця стратегія повинна бути спрямована на використання найсприятливіших можливостей у певних
ситуаціях, у нашому випадку в ситуації дистанційного або змішаного навчання в умовах пандемії.
Подолання негативного впливу фантомного мислення, ухвалення ефективних рішень
у боротьбі з пандемією. З початком пандемії
людина опиняється в новій інформаційній реальності, сприймає деструктивну інформацію не
тільки з інтернет-ресурсів, але й від рідних, друзів, колег по роботі та знайомих. Для подолання
впливу фантомного мислення необхідно нейтралізувати причини його виникнення: розвивати критичне мислення, звертаючи увагу на достовірність
джерела інформації [9].
Досягнення емоційної рівноваги та опанування новими траєкторіями емоційного
реагування. Психологічна протидія вірусним
захворюванням передбачає контроль власних
емоційно-почуттєвих станів і допомогу в цьому
процесі іншим. Явище емоційного переносу характеризується тим, що емоційно-почуттєві стани
однієї людини (або групи) стають надбанням інших.
Встановлення оптимальної комунікації
в умовах фізичної та соціальної ізольованості. В умовах карантину більшість людей опиняється в незвичних для них умовах ізольованості.
Онлайн-спілкування може компенсувати відчуття
самотності, не замінюючи живе. До того ж в умовах
локдауну або карантину більшість людей перебуває
в обмеженому просторі в колі родини. Для встановлення оптимальної комунікації в умовах фізичної і
соціальної ізольованості рекомендовано узгоджувати погляди і плани проведення часу з іншими
членами родини, підтримувати традиції, користуватися віртуальним доступом до концертних і
виставкових залів, театрів, електронних бібліотек,
вивчення мов тощо [4]. Усе вищезазначене сприятиме саморозвитку, поліпшить емоційний стан.
Дотримання тактики свідомої психологічної протидії вірусним захворюванням. Тактика психологічної протидії передбачає передусім
зміну звичок і поведінки особистості та дотримання нових звичок.
Висновки. Отже, ми розробили та обґрунтували методику використання свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів
вищої школи, яка базується на реалізації ефективних стратегій і тактик. Дотримання стратегій
і тактик вимагає вжиття серйозних організаційних заходів і не лише на рівні вищих навчальних
закладів освіти. Детальний аналіз ситуації представлено в науковому доробку колективу авторів Ковтун О.В., Султанова Л.Ю., Гринюк С.П.,
Желуденко М.О., Зайцева І.В., Заслужена А.А.,



які в межах конкурсу «Наука для безпеки людини
та суспільства» працюють над проєктом «Потенціал вищої освіти в умовах пандемії: глобальний,
європейський, національний виміри» (реєстраційний номер Проєкту: 2020.01/0172). Фінансування проєкту здійснюється Національним фондом досліджень України за кошти державного
бюджету. Конкурс, ініційований Міністерством
освіти і науки України разом із Національним
фондом досліджень у травні 2020 року, спрямований на підтримку найкращих наукових проєктів
із розв’язання питань безпеки людини, зокрема
безпеки в умовах COVID-19. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у впровадженні методики використання свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої
школи в навчальний процес і психологічного тренінгу вміння виходу зі стресового стану, який спричинений умовами вимушеної соціальної дистанції.
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У статті висвітлюється питання вдосконалення та формування професійної культури майбутніх диригентів хору, яка могла
б у майбутньому відповідати стандартам
освіти. Виокремлюється важливість ролі
професійної культури майбутніх диригентів, принцип якої полягає у підвищенні рівня
загальної культури особистості майбутнього фахівця, у психолого-педагогічному
формуванні творчого мислення, самореалізації в майбутньому професійному спрямованні, у створенні умов особистісного
формування майбутніх фахівців. Вказано
на актуальність проблеми підготовки майбутніх хорових диригентів і формування
їхньої професійної культури. Сьогоденність
вимагає її оновлення на професійній основі
шляхом посилення практичної спрямованості, формування професійної культури,
зберігаючи її фундаментальність. Розглядає
питання активізації навчально-виховного
процесу в навчальних закладах культури й
мистецтва, формування здатності майбутніх фахівців використовувати фундаментальні фахові знання у своїй прикладній діяльності, формування та розвиток
мотивації диригентів хору до професійного
самовдосконалення, особливості організації
підготовки майбутнього фахівця для більшої ефективності забезпечення психологопедагогічного та гуманістичного виховання
майбутніх фахівців у навчальному процесі в
умовах музичного навчального закладу, розглядаються питання організації самостійної
пізнавально-пошукової діяльності, висвітлюються проблеми поліпшення рівня культури, принципи формування професійної
культури тощо. У статті наголошується
на специфіці формування професійної культури майбутніх диригентів, методи формування фахової компетентності диригентів,
педагогічні підходи та дидактичні прийоми
організації особливостей формування професійної культури засобами гуманітарної
підготовки. Підсумовуються педагогічні,
виховні принципи, робляться висновки про
принципи формування професійної культури.
Ключові слова: музична освіта, фахівець,
гуманізація, професійна культура, хорове
мистецтво, диригент.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Своєрідність хорового мистецтва основана на
розумінні сутності музики, оскільки посідає особливе місце в будь-якій культурі.
Професійна культура – інтегральна якість особистості фахівця, умова й передумова ефективної
професійної діяльності та професійного самовдосконалення [4, с. 85].
У сучасному суспільстві зростає беззаперечна
роль формування та розвитку духовного та емоційного зростання людей, яке переростає у вкрай
необхідну потребу формування морально-ціннісних відносин, що мають безпосередній вплив на
професійну культуру. Ця проблема вимагає раці-
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The article focuses on the need to improve
the formation of professional culture of future
choir conductors, which could meet the relevant standards. The role of professional culture is considered, the purpose of which is
to increase the level of general culture of the
individual through: the formation of creative
thinking; realization of professional orientation
of the content of education; disclosure of professional qualities; creating conditions for the
development of personal qualities of future professionals. The problem of training choral conductors is actualized, considering the issues of
organizational connection of professional training with the requirements of the modern educational paradigm to professional education.
Today it requires updating on a professional
basis by strengthening the practical orientation, the formation of professional culture, while
maintaining its fundamentality. Considers the
activation of the educational process in educational institutions of culture and art, the formation of the ability of future professionals to use
fundamental professional knowledge in their
applications, the formation and development of
motivation of choir conductors for professional
self-improvement, features of training future
professionals, psychological, pedagogical and
organizational approaches ensuring the effectiveness of humanistic education in the process of personality-oriented learning in a music
school, the problem of organizing independent
cognitive, exploratory activities, as well as the
problem of improving the level of culture in the
application of acquired skills, technology of
professional culture, etc. The article reveals
the peculiarities of the formation of professional culture of future professionals, ways of
forming professional musical competence of
choral conductors, pedagogical approaches
and methods of effective organization and
management of the educational process. Scientific and methodological data, own observations are generalized and a number of provisions, principles, conclusions are put forward
for establishment of laws of choral pedagogy.
Key words: music education, specialist,
humanization, professional culture, choral art,
conductor.

онального підходу до організації педагогічних
засад і дидактичних методик щодо підготовки майбутніх диригентів хору. Для повноцінного ефекту
розв’язання цих завдань, а саме формування
засад гуманності, моральних переконань, професійних якостей, набуття практичного досвіду,
необхідного для формування професійної культури. Виховання моральних принципів передбачає насамперед формування духовного світу
майбутніх фахівців; врахування основних засад
становлення та професійного розвитку їхнього світогляду, гуманістичних переконань; постійне збагачення професійних знань; вироблення свідомого
ставлення до навчання, самоосвіти; виховання



психологічної стійкості та позитивних емоцій від
хорової діяльності; розвитку гідності та громадянської позиції; гуманістичне спрямування змісту,
методів і форм навчання тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження компонентів музичного мислення з
позицій інтонаційного підходу (А. Заруба, В. Радзівон, Л. Самсонідзе, Ю. Шмалько), визначення
музичного сприйняття як функції музичного мислення (Б. Асаф’єв, М. Арановський, С. Раппопорт,
В. Медушевський), уточнення функціональної ролі
музичних здібностей у розвитку музичного мислення (І. Гринчук, В. Жданова, І. Казуніна, О. Красотіна), комплексне виховання мислення музикантів
у навчальних закладах (Н. Антонець, І. Гальперін,
Ю. Полянський, Г. Ципін), обумовлення специфіки
музичного мислення активним самовираженням
особистості (І. Казуніна, Н. Суслова), розроблення
педагогічних технологій формування музичного мислення майбутніх музикантів-виконавців
(О. Бурська, Н. Мозгальова, А. Корженевський,
В. Крицький). У сучасній музичній педагогічній теорії і практиці феномен фахового музичного мислення досліджується в різних аспектах (І. Гринчук, М. Давидов, Л. Яковенко). Сучасні педагогічні
дослідження О. Олексюк, М. Олійник, О. Рябової,
Т. Смирнової зумовлюють своєрідність музичного
мислення активним самовираженням особистості
в навчальній діяльності. Визначення ключових
інтегрованих і спеціальних компетентностей особистості активно обговорюється в музично-педагогічній науці (К. Кабріль, Н. Попович, А. Растригіна, В. Сокальська, Я. Сверлюк). Нерозв’язаною
проблемою сучасної вищої мистецької освіти
залишається виявлення якісних характеристик
фахового музичного мислення у формуванні професійної культури майбутніх диригентів хору.
Серед наукових досліджень, що присвячені
проблематиці формування професійної культури майбутніх фахівців, зокрема в музичній
освіті, вивчалися та досліджувалися такі проблематики: розвиток особистості (О. Апраксіна,
Б. Асаф’єв, Н. Ветлугіна, Л. Гродзенська); професійна підготовка (Л. Арчажнікова, В. Муцмахер,
О. Олексюк); педагогічна майстерність (Н. Бєлова,
Р. Кузьменко); сформованість музичної культури
(О. Гордійчук, Н. Гузін, Я. Радзицька, Тельчарова,
Л. Хлєбнікова, Г. Шостак) та інші.
Проблема хормейстерського професіоналізму
часто обговорюється в тому чи іншому вигляді у
хорознавчих монографіях, статтях, підручниках,
методичних розробках. Цікаві, глибокі і практично
важливі зауваження про характер діяльності та
професійні якості диригента-хормейстера знаходимо в наукових і науково-методичних працях
Г. Дмитревського, А. Єгорова, Д. Загрецького,
В. Ільїна, С. Казачкова, М. Колесси, В. Краснощекова, Д. Локшина, В. Мартинова, А. Мархлев-
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ського, Я. Мединя, В. Мініна, К. Ольхова, К. Пігрова,
К. Птиці, В. Соколова, А. Серебрі, В. Чернушенко,
П. Чеснокова, Л. Шаміної, В. Шипа та інших учених. Аналіз спеціальної літератури свідчить, що
проблема професіоналізму хормейстера привертає широку увагу й розглядається в найрізноманітніших аспектах (найбільш виразно в методичному,
історичному і критико-публіцистичному ракурсах);
вона ще поки не стала предметом самостійного
теоретичного аналізу. Особливо відчувається
недостатність психолого-педагогічних і культурологічних досліджень.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Професійна культура реалізується тільки через суб’єктний вияв, тобто є
«складним інтегральним утворенням в цілісній
структурі особистості фахівця, що <…> може формуватися лише в контексті соціальної, суспільнокорисної діяльності» [3, с. 83].
Значення професійної культури як багатогранного явища, що характеризується взаємозв’язком
процесуальних форм, видів професійної діяльності та культури розкриває О.О. Траверсе
[6, с. 242]. Усі її структурні компоненти, функції,
системи освоєння та створення, збереження й
поширення спрямовані на формування та розвиток конкурентоспроможності майбутніх фахівців.
Мета статті полягає у вивченні й аналізі важливих якостей формування професійної культури
майбутніх диригентів хору.
Виклад основного матеріалу. Від майстерності диригента залежить якість звучання хору
або оркестру. Помах диригентської палички - і
музикати стають єдиним цілим. Знання, які здобуваються у навчальних закладах, несуть певну
смислову функцію, що зумовлює виникненню професійно спрямованої мотивації. Поступовий перехід у межах професійної підготовки від навчальної
діяльності до професійної забезпечує поетапну
трансформацію мотивів із навчальних у професійні. Найбільш ефективний процес професійної
підготовки вважається лише тоді, коли простежується взаємозв’язку професійного навчання із
професіоналізацією майбутнього фахівця. Формування особистості фахівця забезпечується синтезом можливостей, здібностей, активності та вимогами діяльності.
Посилення і вдосконалення практичної спрямованості в підготовці хорового диригента формують здатність випускника бути мобільним у новій
професійній і життєвій ситуації, ефективно, впевнено і результативно діяти, спираючись на відповідні фахові знання, творчі здібності та практичний
досвід [5, с. 678].
Професіоналізм як комплекс особистісних
властивостей є складником професійної культури,
тією якістю майбутнього фахівця, що дозволяє
їй досягти позитивних результатів. Позитивність
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результатів – поняття досить відносне, адже професіоналізм дуже часто інтерпретується як поняття
оціночне. Воно може бути пов’язане з позитивними
результатами діяльності, або тільки з високими,
чи навіть лише з видатними «продуктами» дій
професіонала. Загальний і професійний розвиток
особистості є невіддільним складником професіоналізму, що передбачає формування специфічних
видів трудової активності людини. Можна вважати, що професіонал – це не просто фахівець у
певній галузі трудової діяльності. Професіоналізація передбачає: включення особистості в професійну діяльність, наявність вимог до професійної
освіти та рівня кваліфікації, існування суспільної
потреби у професійному вдосконаленні, формування належного рівня професійної культури.
У наукових працях вітчизняних учених простежується тотожність понять «професійна культура» та «педагогічна культура». Тому проблема
формування професійної культури майбутнього
вчителя розглядається ними як проблема формування педагогічної культури. І. Зязюн розглядає
професійну культуру вчителя з позицій системного підходу як багаторівневе утворення високого
ступеня організованості. На його думку, мікроструктура професіоналізму вчителя містить такі
складники, як педагогічне мислення, педагогічні
здібності, професійні знання та вміння, індивідуальні якості вчителя [2, с. 6].
В. Зелюк, досліджуючи сутність і структуру
педагогічної культури, стверджує, що є більш
широка категорія – «культура майбутнього вчителя», яка поєднує в собі різні види особистісної
культури, зокрема й професійну [7, с. 36].
Професіоналізм хормейстера трактується
в психологічному та культурологічному аспектах і
визначається як система індивідуально-типологічних особистісних властивостей суб’єкта, що корелює із соціокультурними функціями керування
практикою хорового виконавства та історичними
умовами цього виду діяльності. Комплекс професійних властивостей особистості дає змогу людині
досягати в певному виді діяльності результатів, що
відповідають історично конкретним соціокультурним потребам. Професіоналізм може оцінюватись
як така властивість, що має рівневу градацію та відтінки. Професіоналізм найчастіше вважають необхідною і бажаною властивістю кожного музиканта.
Науковець Г.О. Балл професійну культуру особистості характеризує так: творче здійснення
праці (володіння стратегіями творчої діяльності,
загальновідомими, а також неформалізованими
особистісними знаннями, розвиненість професійної інтуїції); розвиненість професійно важливих
компонентів мотивації та самосвідомості (любов
до своєї професії); максимальне спрямування
інструментальних здібностей особистості (тільки з
її творчими можливостями) на реалізацію прита-
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манного конкретній професії провідного нормативного сенсу; відсутність так званих «професійних
шор», відкритість світовим досягненням, долученість до інших галузей культури тощо [1, с. 58].
Поняття професіоналізму пропонується розуміти ширше від поняття художньої майстерності.
Професіонал у будь-якій творчій справі має володіти майстерністю. Але не тільки ця властивість
характеризує професіонала, але також визначеність соціального і економічного статусу в структурі суспільної практики, корпоративні етичні
відносини, інтереси до фахових питань та інше.
Ці якості є складовими професійної культури
фахівця. Не треба відсторонювати психологічну
теорію готовності людини до певної діяльності.
Ця категорія значно ширша за змістом, складніша
й істотніша для вивчення музичної діяльності,
зокрема професійної діяльності хормейстера.
Компетентність хорового диригента характеризується: навичками вокалізації; навичками жестикуляції та міміки; умінням образно уявляти хорове
звучання (внутрішній слух); умінням керувати звучанням хору за допомогою жестикуляційно-мімічних засобів комунікації, умінням готувати себе і хор
до інтерпретації творів; психолого-педагогічними,
музично-теоретичними, музично-історичними знаннями. Серед різноманітних мотивів діяльності
хормейстера найбільш специфічними й плідними
є схильність до хорової музики та диригентської
творчості, ставлення до цього виду мистецтва як
до високої естетичної, етичної, виховної та дидактичної, ідейної цінності.
Для формування особистості диригента хору
не менш велике значення має рівень загальної
культури, знайомство з літературою, мистецтвом,
уміння організувати своє самовиховання. Особистість орієнтується на певну систему поглядів,
переконань у процесі здійснення й оцінки трудової діяльності у відповідному культурному просторі, у музичному зокрема. У період навчання
такий естетично-культурний простір забезпечує,
зокрема, професійна підготовка. Саме освіта та
самоосвіта виступають ланцюгом зв’язку людини та
культури, допомагає здобути знання, уміння, навички, формує світогляд, допомагає самореалізації.
Поєднання культурних цінностей із професійними
є основним стрижнем, що сприяє формуванню в
особистості відповідного реагування на професійно значущі ситуації, активізує творчий потенціал, спонукає до виконання своїх професійних
обов’язків та отримання задоволення від роботи.
Надзвичайно важливою у формуванні професійної музичної культури є виховання художньої
культури, виховання стильового і жанрового мислення, що є основою професійного становлення
хормейстера як виконавця-інтерпретатора хорових творів. Це здійснюється на всіх предметах
диригентсько-хорового і музично-теоретичного



циклів, завданням яких є поєднання теоретичного
вивчення стилів і жанрів хорового мистецтва з
практичним музично-теоретичним, хорознавчим,
а потім і виконавським аналізом хорових творів.
Особливістю творчого осмислення стилів і жанрів
буде їх інтерпретація, тобто процес їх втілення у
визначених прийомах, манерах, рисах виразної
жестикуляції. Водночас варто уникати формалізованого визначення диригентських жестів у виконанні різностильових хорових творів. Теоретичні
знання про стилі і жанри майже переломлюються
в класі диригування, причому процес пізнання
повинен проходити послідовно і паралельно як
на музично-історичних і хорознавчих курсах, так і
в диригентському класі. Важливий бік виховання
стильового і жанрового мислення – планомірне
включення в навчальний репертуар протягом
усього процесу навчання диригування хорових
творів різноманітних стилів, жанрів, епох.
Висновки. В умовах глобалізації музичної
культури в сучасному світі, зміцнення тенденції
збереження національно самобутніх культур особливо важливим стає поліфункціональна установка творчої діяльності хорових колективів та
їхніх керівників. Сучасний хормейстер-професіонал повинен мати високий професійний рівень,
що тісно пов’язаний із професійною культурою,
готовністю до мобілізації всіх своїх музикантських
і артистичних можливостей для виконання функціональних завдань культурного сьогодення.
Надалі потребують дослідження такі питання,
як: принципи формування та розвиток професійної культури майбутніх диригентів хору, особливості організації та підготовки виховання майбутніх диригентів, психолого-педагогічні умови
забезпечення гуманістичного виховання майбутніх
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фахівців в умовах музичного навчального закладу,
організація та принципи самостійної роботи, пошуково-пізнавальної діяльності, а також проблема
підвищення рівня професійної культури тощо.
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У статті порушується проблема дослідження освітнього середовища з високим
здоров’язберігаючим потенціалом із порівнянням системи традиційного навчання та
інноваційного, компетентнісно зорієнтованого, а також з урахуванням особливостей
дистанційних форм діяльності. Зокрема,
акцентується увага на сучасних тенденціях модернізації системи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної
культури, теоретичних і практичних підходах до забезпечення здоров’язберігаючого
освітнього середовища в її контексті. Вказується на те, що в умовах традиційної освітньої парадигми домінують процеси підсвідомості та стихійності у творенні освітнього
середовища.
Обґрунтовується значущість проблеми
змістової та технологічної переорієнтації
системи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури з реагуванням на сучасні проблеми та виклики. Доводиться, що безпечне освітнє середовище
може формувати вчитель, який, окрім спеціальних теоретичних знань із цієї проблематики, має позитивний досвід формування
такого середовища у процесі професійного
навчання. Йдеться про створення власної
моделі самоосвітньої діяльності в контексті комфортного для здоров’я освітнього
простору, адаптуючи її і до дистанційного
формату навчання як одного з найбільш
складних його різновидів.
Подано комплекс характеристик освітнього середовища за базовими критеріями
успішного навчання та збереження здоров’я,
яке не лише формує цілісне уявлення про
досліджуваний феномен, а й до певної міри
визначає логіку його забезпечення.
Проблема досліджується в контексті спеціальної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до фахового, цілеспрямованого формування здоров’язберігаючого
освітнього середовища з урахуванням особливостей дистанційної освіти. Представлено алгоритми діяльності, які орієнтують
на спеціальну підготовку фахівців із фізичної
культури до створення здоров’язберігаючого
освітнього середовища в сучасних умовах
змішаного навчання. Позиції актуальні для
всіх форм навчання, у контексті яких студент є головним суб’єктом формування
освітнього середовища.

Крім законів спадковості, треба паралельно
вивчати виховуюче середовище, тоді, можливо,
не одна загадка знайде своє вирішення.
Януш Корчак

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Важко переоцінити актуальність дослідження проблеми здоров’язберігаючого освітнього середовища, передусім, через його нестабільність,
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The article concerns the problem of studying
the educational environment with high health
potential, comparing the systems of traditional
learning and innovative, competency-directed
one, as well as taking into account the features
of distance learning. In particular, attention is
focused on current trends in modernization of
the professional training system of future physical education teachers, theoretical and practical
approaches to ensuring a healthy educational
environment in this context. It is pointed out that
in the conditions of the traditional educational
paradigm the processes of sub consciousness
and spontaneity dominate in the creation of the
educational environment.
It is substantiated the significance of the problem
of semantic and technological reorienting the
professional training system of the future teacher
of physical culture, reacting to modern problems
and challenges. It is proved that a safe-educational environment can be formed by a teacher
who, in addition to special theoretical knowledge
on this issue, has a positive experience of forming such environment in the process of professional training. It concerns creating their own
model of self-educational activity in the context
of a comfortable educational space for health,
adapting it to the distance learning format as one
of its most complex types.
It presents the set of characteristics of educational environment, according to the basic criteria of successful learning and health. They form
not only a holistic view of the phenomenon, but
also determine to some extent the logic of their
providing.
The problem is studied in the context of future
teachers’ special training for a purposeful formation of a healthy educational environment, taking
into account the peculiarities of distance education. There are presented algorithms of activity as
to creating a healthy educational environment in
modern conditions of blended learning. Positions
are relevant for all forms of learning in the context
of which the student takes a position of the main
subject of forming the educational environment.
Key words: healthy educational environment;
competence education; distance learning;
physical education.

постійну змінюваність зовнішніх обставин та
внутрішніх детермінант, від яких воно залежить.
Незмінними залишаються лише базові критерії
його якості, пов’язані з самоактуалізацією особистості у відповідному виді діяльності та збереженням його здоров’я.
Абрахам Маслоу зазначає: «…саме хороше
середовище служить для середнього організму
одним з найперших чинників самоактуалізації і



здоров'я. Надавши організму можливість самоактуалізації, вона, подібно доброму наставнику, відступає в тінь, щоб дозволити йому самому вершити
вибір відповідно до власних бажань і вимог (залишаючи за собою право стежити за тим, щоб він враховував бажання і вимоги інших людей [3, с. 391].
Сучасне освітнє середовище різних масштабів
(починаючи від локального, завершуючи світовим) характеризується наявністю різноманітних
викликів, нестабільністю соціально-економічних
реалій, а відтак і швидкоплинністю умов, у яких
організовується освітня діяльність різних рівнів
та спрямувань. Особливо загострились проблеми
збереження здоров’я за останній рік соціально-економічної кризи, у тому числі пов’язаної з неготовністю протистояти масовим пандемічним небезпекам, загрозам життю і здоров’ю, неготовністю
людини формувати безпечне життєве, професійне,
освітнє середовище (які за своєю суттю є взаємозалежними), оперативно та адекватно реагувати
на неочікувані виклики, динамічну зміну ситуацій.
Отож, на цей час архіактуальною є проблематика, пов’язана не лише з підвищенням якості
навчальної діяльності школяра, студента на основі
формування базових компетентностей, а і зі збереженням та укріпленням їх здоров’я. Проблеми
ще більше ускладнюються через наростаючу тенденцію до невизначеності соціально-економічної
ситуації в державі, а відтак і фактично важкопрогнозованістю системи функціонування, ломкою
стереотипних традиційних очних форм навчання,
а тим більше її перспективного програмування
та розвитку. Якщо дотепер досить прогресивну
систему змішаного (інтеграція очного та дистанційного) навчання можна було цілеспрямовано та
поетапно розвивати, то реалії сьогоднішнього дня
диктують потребу забезпечення готовності всіх
учасників освітнього процесу до раптових та неочікуваних змін формату навчання, зберігши при
тому два базових критерії: якість процесу, результатів освітньої діяльності та здоров’я її суб’єктів.
Це стосується всіх рівнів освітньої діяльності,
особливо таких взаємозалежних освітніх систем
як школа та заклади вищої освіти педагогічного
спрямування. Так, «метою національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у новій українській школі є формування безпечних, комфортних та здорових умов
навчання в закладах освіти, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування
культури безпечної та здорової поведінки» [4].
З огляду на вищезазначене важко переоцінити
значущість проблеми смислової, змістової та технологічної переорієнтації системи професійної
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, реагуючи на сучасні проблеми та виклики.
Безпечне освітнє середовище може формувати

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
вчитель, який, окрім спеціальних теоретичних
знань з даної проблематики, має позитивний
досвід формування такого середовища у процесі
професійного навчання. Йдеться про створення
власної моделі самоосвітньої діяльності у контексті комфортного для здоров’я освітнього простору,
адаптуючи її і до дистанційного формату навчання
як одного з найбільш складних його різновидів.
Як показують результати досліджень ефективності навчання за останній період активного
використання дистанційних технологій, головним
протиріччям між дистанційною формою навчання
та його змістом, технологічним забезпеченням
стали проблеми не лише досить низької його
результативності, так і психоемоційні проблеми,
що привносили психологічний дискомфорт, психоемоційні деформації, а відтак і позначились на
загальному психічному, фізичному здоров’ї школярів, студентів. Так, до психоемоційних проблем
школярів (які тісно корелюють з проблемами студентів) віднесені: відсутність у дітей вміння вчитися самостійно; низька мотивація до навчання;
через боязнь помилки та тиску з боку вчителя;
надмірне навантаження; нестача спілкування із
вчителем та ровесниками; зростання рівня агресії
та нетерпимості у суспільстві. Усе це призвело до
несприйняття дистанційного навчання як такого
(Труднощі та проблеми дистанційного навчання
під час карантину http://osvita.ua/school/72997/).
Інакше кажучи, нові умови освітньої діяльності
не супроводжувалися змінами освітнього середовища і традиційні підходи до його формування,
відповідно до яких викладач/учитель фактично
одноосібно реалізує функції суб’єкта формування
освітнього середовища. є гостро проблематичними. Як виявилось, у своїй переважній більшості
викладачі/вчителі, як і студенти/учні не розуміють сутності проблеми і не володіють практиками
творення власного, особистісно зорієнтованого,
здоров’язберігаючого освітнього середовища. Проблема особливо актуальна для майбутніх вчителів
фізичної культури, для яких компетенції, пов’язані
з культурою здоров’язбереження школярів, є інтегральними, тобто ключовими, системотвірними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Педагогічним, психофізіологічним аспектам формування освітнього середовища присвячено
дослідження В. Бикова, А. Гуржій, В. Кремень,
Н. Морзе, М. Носко, Л. Варченко-Троценко та ін.
Освітнє середовище науковці безальтернативно
трактують як складне інтегративне утворення, як
значуща складова особистісно, компетентнісно
орієнтованої моделі освіти. Вказується на поліфункціональність освітнього середовища, його
значущість не лише для формування необхідних
компетентностей, а і особистісного саморозвитку,
збереження психічного та фізичного здоров’я
суб’єктів освітньої діяльності.
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Дослідженню
спеціальних
проблем,
пов’язаних з можливостями фізичного виховання
у забезпеченні здоров’язберігаючого освітнього
середовища, зокрема в системі професійної підготовки вчителя фізичної культури, присвячені
праці таких науковців як О. Воєділова. С. Гаркуша, А. Голець, М. Носко, Л. Товкун, І. Толкунова, О. Мазурчук та інших.
Акцентується увага на особливостях фізичного
виховання щодо створення здоров’язберігаючого
освітнього середовища, а також додаткових
резервах, які містить у цьому аспекті система професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної
культури у комплексі інноваційних інтерактивних
технологій, що використовуються в системі як змішаного, так і дистанційного навчання (Л. Азаренкова, Н. Борейко, І. Ладика, О. Отравенко, Г. Шандригось, В. І. Шандригось та ін.).
У наукових працях дослідників представлений
широкий спектр результатів пошуків з проблем
реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого підходу до системи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури,
його теоретичної підготовки та формування практик творення сприятливого здоров’язберігаючого
освітнього середовища, у тому числі і в умовах дистанційного навчання. Отож сформовано
валідне теоретичне підґрунтя, яке дає змогу
сформувати методологічні, теоретичні, методичні
засади для подальших аспектних досліджень у
межах заданої проблематики, до яких ми відносимо теоретико-практичні засади до формування
здоров’язберігаючого освітнього середовища в
умовах дистанційного формату професійної підготовки вчителя фізичної культури.
Мета статті полягає в дослідженні можливостей формування освітнього середовища з високим
здоров’язберігаючим потенціалом в умовах сучасних дистанційних форм професійної підготовки
майбутнього вчителя фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Концепція
державної політики у сфері освіти на період до
2029 року, Закон України «Про освіту» орієнтує
на європейські інноваційні стандарти якості, які
визначають не лише ефективність навчання, а і
рівень особистісної самореалізації у його контексті за всіма значущими критеріями. Нові стандарти
актуалізують потребу в педагогах, здатних формувати адекватний поставленим завданням освітній
простір, відповідно – навчальне середовище, комфортне для самореалізації кожного його суб’єкта.
Дослідження проблем освітнього середовища особливо активізувалися у зв’язку
з пошуком моделей та алгоритмів переходу на
систему компетентнісної освіти всіх рівнів, забезпечуючи її неперервність упродовж життя. Так,
В.Г. Кремень і В.Ю. Биков концептуально дефініціюють навчальне середовище людини або від-
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крите навчальне середовище «як оточуючий освітній простір конкретної людини, елементи і зв’язки
якого існують природно і/або створені штучно і які
безпосередньо і/або опосередковано впливають,
а їх властивості свідомо і/або підсвідомо використовуються людиною впродовж життя для забезпечення формального, неформального та інформального навчання» [2, с. 7].
Важливо зазначити, що в умовах традиційної
знаннєвої освітньої парадигми домінують процеси підсвідомості та стихійності у творенні освітнього середовища. Зазвичай об’єктивно існуюче
навчальне середовище радше сприймається його
суб’єктами як стихійне утворення, продукт відповідно заданої моделі навчання і не є предметом
спеціального дослідження, а відтак і програмування за критеріями не лише формальних показників якості, а і психічних, психологічних, емоційних станів людини, які безпосередньо впливають
на її здоров’я. Орієнтація на неперервність освітньої діяльності впродовж життя обумовлює необхідність формування суб’єктності позиції школяра,
студента, фахівця, яка дозволяє цілеспрямовано
формувати освітній простір, постійно нарощуючи
показники не лише якості діяльності, а і психологічного, психічного, фізичного здоров’я. Інтегрально
йдеться про спеціальне системне формування
здоров’язберігаючого освітнього середовища.
Проблеми формування освітнього середовища за критеріями особистісної самореалізації,
емоційного комфорту, а відтак і психофізичного
здоров’я, є метапредметними, тобто міждисциплінарними. Водночас, немає необхідності
доводити, що у всіх типах навчальних закладів
сегмент освітньої програми, який відповідає за
фізичну культуру, має у цьому відношенні найвищий потенціал, оскільки опікується формуванням спеціальних компетентностей у сфері
забезпечення фізичного здоров’я особистості.
Дослідник Н.Ю. Довгань, вивчаючи психологопедагогічні умови виховання фізичної культури
студентів, трактує здоров’язберігаюче освітнє
середовище як систему функціонально пов’язаних
елементів, які повинні характеризуватися наступними критеріями сучасної вищої освіти:
1) забезпечення систематичності, безперервності
здоров’язберігаючого процесу для ефективної та
раціональної організації навчально-виховного процесу (відповідно до вікових, гендерних і гігієнічних
вимог); 2) удосконалення змісту та програм навчальних занять з фізичного виховання, навчальнометодичного забезпечення, інтерактивних методів
навчання, які регламентують об’єктивність та доцільність навчально-виховного процесу;
3) застосування фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності студентів, спрямованої на
збереження власного здоров’я та формування
ціннісних орієнтацій, залучення їх до занять спор-



том; 4) створення атмосфери високої духовності,
моральності, автентичності, справедливості, чесності, самостійності, свободи вибору, обов’язку
і відповідальності; 5) формування психологічної
готовності до майбутньої професійної діяльності
та підвищення ресурсів психолого-соціальної
адаптації особистості; 6) використання чіткої системи міждисциплінарних зв’язків, що забезпечує
координацію роботи всіх джерел інформації і
пропаганди здорового способу життя для особистісного становлення студентів; 7) профілактика
шкідливих звичок, організація діяльності щодо
протидії поширення девіантної та делінквентної
поведінки [1, с. 117].
У зазначеному контексті запропонованих автором умов здоров’язберігаючий процес є системотвірним і реалізується у всіх видах діяльності системи професійної підготовки майбутнього вчителя
фізичної культури, в комплексі формуючи цілісне
освітнє середовище.
Здоров’язберігаюче освітнє середовище є
актуальним для будь-якого формату навчання,
визначаючи його якість, психологічний комфорт,
основи самореалізації учасників. Однак майже всі
дослідження стосуються традиційних очних форм
організації освітньої діяльності і передбачають,
що головним суб’єктом забезпечення ефективного освітнього середовища виступає викладач як
організатор процесу. Проблема значно ускладнюється в умовах дистанційного формату навчання,
системи професійної підготовки фахівця, тобто
в умовах не безпосередньої, а опосередкованої взаємодії викладача та студента, посилення
суб’єктності позиції останнього.
Незважаючи на те, що дистанційні форми
навчання вже давно запроваджуюся у різних
закладах освіти, все ж у масовому масштабі у
період вимушеного переходу на дистанційний
формат освітньої діяльності заклади вищої освіти
виявилися неготовими до їх використання, забезпечуючи сучасні стандарти компетентнісної освіти.
Проблема важлива в контексті спеціальної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури
до фахового, цілеспрямованого формування
здоров’язберігаючого освітнього середовища,
враховуючи особливості дистанційної освіти,
При тому йдеться як про освітнє середовище в
рамках власної системи професійного становлення, так і середовище майбутніх школярів, які є
взаємопов’язані, передусім, через спільність базових позицій. Інтегрально – це здатність професійно
опікуються проблемами збереження та зміцнення
психічного, психологічного, фізичного здоров’я
суб’єкта навчання, у тому числі через формування
сприятливого освітнього середовища у процесі
взаємопов’язаних та взаємозалежних безпосереднього та дистанційного форматів навчання.
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Порівняння традиційної та інноваційної
освітніх систем вказує на те, що не можна вирішити проблему підготовки фахівця до творення
здоров’язберігаючого освітнього середовища за
рахунок традиційного зовнішнього регулювання
процесом, яке укорінилося в умовах визначеної
формалізованої
інформаційно-репродуктивної
системи. Аксіоматично, що резерви адаптивних
процесів слід шукати у такій моделі навчання,
яка би культивувала активність/суб’єктність позиції того, хто навчається, тобто його здатність
не лише адаптуватися до умов, які пропонують
організатори процесу (однакових для всіх), а і
створювати свої у рамках наданих та об’єктивно
існуючих можливостей. Саме перехід на форми
дистанційного навчання виявив низький рівень
здатності студентів до самоорганізації та самоуправління як щодо особистісно-орієнтованої
методики навчання, так і самотворення адекватного середовища. Йдеться про створення власного освітнього середовища, яке максимально
відповідає рівню та реальному потенціалу розвитку кожного студента/школяра, використовуючи
запропонований формат очного та дистанційного
навчання, керованих зовні) а також внутрішню
активність, орієнтуючись на свої пріоритети професійного розвитку.
Ми розробили алгоритми діяльності, які орієнтують на спеціальну підготовку фахівців з фізичної культури до створення здоров’язберігаючого
освітнього середовища в сучасних умовах змішаного навчання. Наприклад, в ситуації переходу
на дистанційні форми навчання студент повинен
бути готовий не просто до вимушеного пристосування до нових умов, а до створення адекватного
освітнього середовища за базовими критеріями
успішного навчання та збереження здоров’я.
Це передбачає:
– психологічне сприйняття ситуації, що склалася, комплексне розуміння її сутності, проблематики, об’єктивної обумовленості змін;
– осмислення себе у контексті нових освітніх
реалій, зважаючи на недоліки та переваги форм
віддаленого навчання;
– моделювання психологічно комфортної освітньої ситуації на основі власної методики організації навчання, визначення комплексу умов, які
забезпечують самореалізацію у процесі формування необхідних професійних компетентностей;
– аналіз досвіду організації навчальної діяльності визначення форм, методів, технологій, які
сприяють досягненню найвищого успіху і можуть
бути адаптовані до умов дистанційного навчання;
– розробку та обґрунтування режиму роботи,
який максимально відповідає психофізичним особливостям кожного, забезпечує успіх за найменших затрат зусиль;
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– аналіз результативності навчання/його елементу за критеріями традиційної ефективності,
а також привабливості процесу, комфортності
самопочуття;
– вибудовування своєї концепції організації навчальної діяльності у контексті
здоров’язберігаючого освітнього простору, виявлення «секретів успіху», та проблем, які понижують її ефективність.
Усе це в комплексі сприяє посиленню позиції
студента як суб’єкта власного професійного становлення, організації навчальної діяльності, адаптуючись до заданого формату освіти (наприклад, дистанційної) відповідно до власних пріоритетів розвитку,
формування адекватного освітнього середовища,
сприятливого для здоров’я, особистісної самореалізації, досягнення запрограмованого успіху.
Висновки. Комплекс характеристик освітнього
середовища за базовими критеріями успішного
навчання та збереження здоров’я не лише формує
цілісне уявлення про досліджуваний феномен,
а й до певної міри визначає логіку його забезпечення. Позиції актуальні для всіх форм навчання,
враховують особливості дистанційних, у контексті
яких студент є головним суб’єктом формування
освітнього середовища. В умовах переходу на
формат компетентнісної освіти важливо опікуватися цілісними процесами, які інтегрують комп-
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лекси заходів та умов, як от освітнє середовище
у їх контексті – здоров’язберігаюче середовище,
формування якого у всіх типах навчальних закладів значною мірою залежить від компетентності
та активності спеціально підготовлених фахівців в
області фізичної культури.
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У статті розглянуто питання конфліктології. Зазначено, що конфлікти часто виникають у суспільстві між його членами. Різні
науки розглядають конфлікти своєрідно.
Соціологія орієнтована на аналіз міжгрупових конфліктів; психологія – на дослідження
внутрішньоособистісних і міжособистісних суперечностей, а також міжгрупових.
Сучасна психологія розглядає й інші типології, які зумовлені станом людини: «дитина»,
«батько» і «дорослий». Вони відрізняються
схильністю до емоцій. Конфліктні ситуації
виникають саме тоді, коли починають взаємодіяти люди з однотипною психікою.
поняття
«конфліктологічна
Уведено
готовність», під якою розуміють збагачення змісту підготовки майбутніх фахівців
спеціальними знаннями про сутність, структуру, функції конфліктів, механізми запобігання, розв’язання.
Виділено шляхи формування конфліктологічної готовності: створення інтеграційного комплексу психолого-педагогічних
дисциплін; використання дидактичного
принципу активізації навчальної діяльності;
упровадження проблемного і проєктного
навчання; використання тренінгу. У процесі
розроблення тренінгу ми орієнтувалися на
авторську тренінгову програму, яка була
спрямована на навчання студентів і курсантів такому: розробляти ідеальні моделі
поведінкової діяльності під час конфліктів;
вибирати методи вирішення конфлікту.
Кожний із цих шляхів забезпечує ефективність формування конфліктологічної
готовності, особливо якщо їх упроваджувати водночас.
Перевірка стану сформованості конфліктологічної готовності студентів і курсантів показала, що вона сформована в основному на середньому і низькому рівнях,
отже, потрібно продовжувати дослідження
в напрямі пошуку педагогічних умов процесу
підвищення ефективності формування
конфліктологічної готовності майбутніх
фахівців.

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. На сучасному етапі розвитку освіти на
одне із чільних місць виходять принципи гуманізації і демократизації. Тому значна увага приділяється конфліктам, які виникають в умовах
навчання і відпочинку. Для управління конфліктною ситуацією необхідне знання розвитку і перебігу конфліктних ситуацій.
Розвиток особистості відбувається в соціальному середовищі і передбачає наявність як позитивних, так і негативних явищ. Спостерігається
зростання кількості конфліктів, що насамперед
пов’язують із військовими діями на Сході країни і
захворюваністю на COVID-19. Ось чому питання
врегулювання конфліктів є актуальним і потребує
подальших досліджень.

Ключові слова: майбутні фахівці, конфліктологія, конфлітологічна готовність, психолого-педагогічні аспекти, шляхи формування, тренінг.
The article considers the issue of conflictology. It is stated that conflicts often arise in society between its members. Different sciences
consider conflicts in their own way. Sociology
focuses on the analysis of intergroup conflicts; psychology – the study of intrapersonal
and interpersonal contradictions, as well as
between groups. Modern psychology considers other typologies that are determined by the
human condition: “child”, “father” and “adult”.
They are prone to emotions. Conflict situations
arise when people with the same type of psyche
begin to interact.
The concept of “conflict preparedness” means
enriching the content of training future professionals with special knowledge about the nature,
structure, functions of conflicts and mechanisms
for their prevention and resolution.
Ways of formation of conflict readiness are allocated: creation of an integration complex of psychological and pedagogical disciplines; use of
the didactic principle of intensification of educational activity; introduction of problem-based and
project-based learning; use of training. During
the development of the training we focused on
the author’s training program, which was aimed
at teaching students and cadets the following: to
develop ideal models of behavioral activities during conflicts; choose methods of conflict resolution. Each of these ensures the effectiveness of
the formation of conflict preparedness, especially
when they are implemented simultaneously.
Checking the state of conflict readiness of students and cadets showed that it is formed mainly
at medium and low levels, and accordingly need
to continue research to find pedagogical conditions for improving the formation of conflict readiness of future professionals.
Key words: future specialists, conflictology, conflictological readiness, psychological and pedagogical aspects, ways of formation, training.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Нині в конфліктології виділяють декілька напрямів дослідження, як-от: розроблення понятійної
схеми аналізу конфлікту, визначення сутності конфлікту й основних понять, типологія конфліктів,
умови запобігання конфліктам, рекомендації щодо
запобігання, способів урегулювання конфліктів.
Дослідженню цих проблем присвятили свої праці
А. Анцупов, Н. Волкова, С. Жильцова, С. Калаур,
А. Кармін, І. Рудакова й інші. Питання форми
вияву різних конфліктів, їх причини, поведінкова
характеристика суб’єктів, схильних до конфлікту,
розглянуто у працях А. Бандурки, І. Ващенка,
Н. Коряка, М. Пірен, Є. Потапчука, О. Шипілова
й інших. Види педагогічних конфліктів вивчали
С. Калаур, М. Рибакова.
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Але питання розгляду різних сторін розв’язання конфліктних ситуацій
вивчено мало і потребує подальшого розгляду.
Мета статті – визначити основні шляхи формування конфліктологічної готовності майбутніх
фахівців до роботи в конфліктному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Нині загальноприйнятою є думка про конструктивну і деструктивну функції конфліктів. У працях В. Журавльова
зазначає, що «конфлікти можуть стимулювати
самоорганізацію, цілеспрямованість і розвиток
систем» [6, с. 14]. Інші автори вказують на позитивні функції конфліктів [1, с. 19], які сприяють
усуненню суперечностей, що виникають через
недосконалість організації діяльності фахівців.
Підтвердженням цьому є факт, зазначений у працях низки науковців [8; 9], що в середньому статистичному закладі налічується до 10 конфліктів на день. І вони потребують розв’язання. А це
потребує вміння їх урегулювати. Тому є нагальною
вимога готувати фахівців до таких дій. У результаті
дослідження проблеми ми дійшли висновку, що є
потреба запобігати конфліктним ситуаціям, а не
вирішувати конфлікти як факт.
Суть конфліктів зазвичай залежить від середовища, у якому перебувають суб’єкти конфлікту.
Адже кожне середовище має свої професійні особливості. Але спільним для них є те, що за умови
проведення із працівниками профілактичної
роботи конфлікти виникають рідше і розв’язуються
швидше, менш болісно. Знання основ конфліктології допоможуть створити здоровий моральнопсихологічний клімат у колективі [5, с. 202]. Уміння
правильно вирішувати конфлікти закладаються
ще під час навчання в закладі вищої освіти. І це не
залежить від спеціальності, яку одержує фахівець.
Різні науки розглядають конфлікти своєрідно.
Соціологія орієнтована на аналіз міжгрупових конфліктів; психологія – на дослідження внутрішньоособистісних і міжособистісних суперечностей, а
також міжгрупових. Сучасна психологія [1; 4; 5] розглядає й інші типології, які зумовлені станом людини:
«дитина», «батько» і «дорослий». Вони відрізняються схильністю до емоцій. Люди, що належать
до першої групи, схильні до емоційної, спонтанної
поведінки; інші люблять повчати, вирізняються стереотипним мисленням; треті – прагматичні. Конфліктні ситуації виникають саме тоді, коли починають взаємодіяти люди з однотипною психікою.
Американський психолог К. Томас запропонував ураховувати схильність людей до одного зі
способів поведінки в конфліктній ситуації, як-от:
уникнення, або відхід від конфлікту; суперництво,
або силовий метод; пристосування, або метод
однобічних поступок; компроміс, або взаємні
поступки; співробітництво, або досягнення взаємовигідного рішення.
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Зараз вийшла низка робіт, у яких розкриваються окремі педагогічні аспекти конфліктології.
Крім теоретичних основ конфліктології у процесі
навчання у закладах вищої освіти, потрібно звертати увагу на створення сприятливого соціальнопсихологічного клімату у студентських колективах. Такий підхід буде сприяти їхній мотивації до
конструктивного врегулювання конфліктів, буде
готувати їх до самостійної практичної діяльності.
Уведено поняття «конфліктологічна готовність».
Одним із чинників такої готовності є збагачення
змісту підготовки майбутніх фахівців спеціальними знаннями про сутність, структуру,
функції конфліктів і механізми запобігання та
розв’язання [7]. На думку С. Калаур [7], для успішного виходу з конфліктних ситуацій майбутній
фахівець повинен мати необхідний обсяг інтегрованих знань із методології, педагогіки, психології, соціології та фізіології. Це саме ті знання, які
будуть сприяти формуванню конфліктологічної
готовності майбутнього фахівця.
Як показали спостереження за освітнім процесом у закладах вищої освіти, у зміст дисциплін
педагогічного циклу не завжди внесені питання
конфліктології, що не сприяє розвитку вмінь залагоджувати конфлікти, створювати малоконфліктне
середовище. Тому одним із завдань підготовки
фахівців у закладах вищої освіти є створення інтеграційного комплексу психолого-педагогічних дисциплін, що буде сприяти формуванню конфліктологічної готовності майбутніх фахівців до роботи
в конфліктному колективі.
Ми розпочинали роботу в цьому напрямі зі
студентами 1-го курсу. Для цього ми активізували
їхню освітню діяльність, дотримувалися дидактичного принципу активізації навчальної діяльності.
Як показали дослідження, наш вибір був правильний, з позитивним результатом можна використовувати проблемне навчання і проєктну діяльність.
В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка й інших науковців проблемне навчання
визначено як «один із типів розвивального
навчання, істотною відмінністю якого є зближення
психології мислення із психологією навчання»
[8, с. 271]. Проблемне навчання сприяє розвитку пошукових якостей шляхом використання як
парної, так і групової діяльності (хоча деякі студенти бажали працювати одноосібно). У результаті бесіди з такими студентами ми вияснили, що
так працювати бажали студенти, які були зависокої думки про себе, не бажали іншим допомагати,
у них не було сформоване почуття колективізму,
слабко розвинута професійна ідентичність.
Спілкуючись зі студентами, ми розподіляли їх
на групи (5–6 студентів, що об’єднувалися за спільними інтересами). Такий розподіл знімав конфліктний чинник, студенти спільно працювали надалі.
Наступним кроком було проведення аналізу необ-



хідного обсягу знань для розв’язання проблеми.
Третій етап забезпечував поповнення знань із
даної проблеми. Наші дослідження показали, що
найкращі результати дають обмін інформацією,
дискусії стосовно необхідності тих чи інших знань.
У таких дискусіях народжуються нові ідеї, із яких
студенти мають можливість обрати перспективні.
Останній етап – це етап вирішення проблеми,
перевірка отриманих результатів, їх систематизація й узагальнення.
Ще одним шляхом формування конфліктологічної готовності в майбутніх фахівців є підвищення
рівня умінь і навичок розв’язання конфліктів. Із
цією метою використовували тренінги. Метою
тренінгу було формування в майбутніх фахівців
конфліктологічної готовності до врегулювання
конфліктних ситуацій. У розробленні тренінгів ми
орієнтувалися на програму, яка була спрямована
на навчання студентів і курсантів:
– розробляти ідеальні моделі поведінкової
діяльності під час конфліктів;
– вибирати шляхи вирішення конфлікту.
Для розвитку цих умінь були розроблені
завдання, які потребували вмінь проєктування
(з ними студенти ознайомлювалися на першому
етапі дослідження). Ці завдання були пов’язані зі
здатністю ухвалювати рішення в конфліктній ситуації. У процесі участі у тренінгу студенти долучалися до практичного вирішення конфліктів, що
сприяло формуванню вмінь і навичок поведінки в
таких ситуаціях. За рекомендаціями С. Калаур, до
таких віднесли вміння:
–– моделювати способи вирішення конфлікту із
забезпеченням їхньої варіативності;
–– виконувати оціночно-рефлексивні завдання
для виявлення ознак досягнення мети;
–– узагальнювати досвід вирішення конфлікту [7].
Для самостійного опрацювання студентам пропонувалися практичні завдання репродуктивного
та реконструктивного характеру, узагальнювальні,
такі, що конкретизують [9]. Науковці пропонують
такі завдання:
1. Завдання, що дозволяють усвідомити сутнісні
ознаки понять, процесів, явищ у конфліктології.
2. Завдання, що формують гнучкість мислення
й усвідомленість педагогічних знань.

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
3. Завдання, що сприяють розвитку творчих
здібностей, уміння ухвалювати рішення, їх виконувати [7; 9].
Основні шляхи формування конфліктологічної
готовності студентів/курсантів будуть експериментально перевірені на заняттях із психолого-педагогічних дисциплін зі студентами Відокремленого
підрозділу НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Мукачівського державного університету та курсантами Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності (Навчальнонауковий інститут психології та соціального
захисту).
План проведення формувального етапу експерименту ми намітили після констатувального.
Цей етап дав можливість визначити слабкі місця
в освітньому процесі, намітити основні шляхи, які
будуть перевірятися. За результатами будуть зроблені відповідні висновки.
У процесі констатувального етапу експерименту було визначено структуру конфліктологічної готовності студентів/курсантів до вирішення
конфліктів, визначено сучасний стан сформованості конфліктологічної готовності до врегулювання конфліктів, сформованості умінь виходити
з таких ситуацій.
На цьому етапі було визначено стан дослідженості проблеми у психолого-педагогічній літературі, методичних посібниках. Проведений аналіз
показав, що проблеми конфліктології набувають
поширення. Це пояснюється станом соціального
середовища. До побутових проблем приєдналися
проблеми, пов’язані з військовими діями на Донбасі, COVID-19. Ці події підвищують напруженість у
суспільстві, людина стає більш дратівливою, отже,
підвищується ступінь тривожності, конфліктності.
Для визначення на початковому етапі рівнів
сформованості конфліктологічної готовності необхідно було визначити критерії та показники цього
процесу. Критеріями було обрано мотиваційний,
процесуальний і аналітичний.
У констатувальному етапі брали участь 72 майбутні фахівці. Під час констатувального експерименту за спеціально підготовленими тестами
було визначено початковий стан сформованості
конфліктологічної готовності. Для статистичної
перевірки було застосовано п’ятибальну шкалу.

Таблиця 1
Аналіз стану сформованості конфліктологічної готовності у студентів/курсантів
на констатувальному етапі експерименту
Критерії
Мотиваційний
Процесуальний
Аналітичний
Середнє значення

Рівні сформованості конфліктологічної готовності
Низький
Середній
Високий
К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
11
15,28
53
73,61
8
11,11
12
16,67
51
70,83
9
12,50
10
13,89
54
75,00
8
11,11
11
15,28
53
73,15
8
11,57
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У зв’язку з таким розподілом балів уважалось, що
на низькому рівні були студенти/курсанти з балами
від 2,75 до 3,00; на середньому – від 3,00 до 3,82,
а на високому – від 3,82 до 5 [10]. Результати представлені в табл. 1.
Як показано в результатах таблиці 1, на констатувальному етапі експерименту низький рівень
сформованості
конфліктологічної
готовності
виявлено в 15,28% майбутніх фахівців; середній рівень – у 73,15%; високий рівень – в 11,57%.
Тобто на низькому і середньому рівнях перебувало 88,43% майбутніх фахівців. Це вказує на те,
що в основної кількості майбутніх фахівців неналежно сформована конфліктологічна готовність.
Аналіз розбіжностей між рівнями показав
потребу в четвертому рівні сформованості конфліктологічної готовності майбутніх фахівців. На нашу
думку, це має бути достатній рівень. Він забезпечить більш чітке розмежування між рівнями,
що покаже більш вірогідний поділ між ними. Свої
передбачення ми перевіримо під час проведення
формувального етапу експерименту. Тому потрібні
подальші дослідження процесу формування
конфліктологічної готовності – це вимога часу.
Висновки. Проведені дослідження показали,
що проблема формування конфліктологічної готовності практично не розглядалася у працях науковців. А вона має велике значення у проблемі конфліктології. Потребують подальшого вивчення питання
конфліктологічної компетентності, впливу педагогічних умов на процес формування умінь із кон-
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фліктології, вивчення ролі компонентів у підготовці
студентів/курсантів із конфліктології, забезпечення
процесу навчально-методичними матеріалами. Це
входить у плани наших подальших досліджень.
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У статті обґрунтована необхідність використання задач із фізики прикладного спрямування як засобу реалізації міжпредметних
зав’язків між дисципліною «Фізика» (тема
«Гідростатика») та дисциплінами «Теорія
та будова судна» (тема «Суднові рушії») і
«Електронавігаційні прилади» (тема «Морські вимірювачі швидкості. Гідродинамічний
лаг») для підвищення рівня теоретичної
та практичної підготовки здобувачів вищої
освіти морського профілю, а також мотивації, пізнавальної активності й інтересу до
вивчення зазначеної дисципліни.
У статті акцентується увага на необхідності використання фізичних задач прикладного спрямування для формування професійного інтересу здобувачів вищої освіти
морських навчальних закладів, формування
навичок самостійної роботи.
На основі аналізу навчально-методичної
літератури розкрита сутність понять
«інтерес», «пізнавальний інтерес», «професійний інтерес». Вказані функції інтересу,
методи розвитку пізнавального інтересу,
джерела формування пізнавальних інтересів, стимули, що впливають на формування
пізнавального інтересу до предмета.
Обґрунтовано необхідність встановлення
зв’язків природних явищ із майбутньою діяльністю у професії. Установлено, що у змісті
навчального матеріалу з фізики є передумови для розвитку пізнавальних інтересів,
зокрема професійних.
Представлена послідовність дій щодо впровадження задач прикладного спрямування з
дисципліни «Фізика» теми «Гідростатика».
Наведено приклади різних типів завдань,
що використовуються на практичному
занятті з дисципліни «Фізика» за темою
«Гідростатика», для підвищення професійного інтересу, з використанням інформації
зі спеціальних дисциплін «Теорія та будова
судна» теми «Суднові рушії», «Електронавігаційні прилади» теми «Морські вимірювачі
швидкості. Гідродинамічний лаг». Продемонстровано значущість матеріалу теми «Гідродинаміка» з фізики, що вивчається здобувачами вищої освіти вищого навчального
закладу морського спрямування, необхідність його засвоєння для опанування знань
зі спеціальних дисциплін «Теорія та будова
судна» теми «Суднові рушії», «Електронавігаційні прилади» теми «Морські вимірювачі
швидкості. Гідродинамічний лаг».
Ураховано, що підвищення якості засвоєння матеріалу з дисципліни «Фізика» теми
«Гідростатика» здобувачами вищої освіти
вищого морського навчального закладу
пов’язано з формуванням спеціалізованої

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Перед закладами вищої освіти постає проблема
підвищення якості підготовки здобувачів вищої
освіти, що реґламентовано законами України «Про
вищу освіту», «Про освіту». Вимоги до висококваліфікованих спеціалістів морських вищих навчаль-

професійної компетентності «маневрування судна».
Ключові слова: вищі морські навчальні
заклади, фізика, теорія та будова судна,
електронавігаційні прилади, професійний
інтерес, фізичні задачі практичного спрямування.
The article substantiates the necessity of using
applied problems in physics as means of implementation of the interdisciplinary links between
the discipline “Physics”, “Hydrostatics topic” and
the disciplines “Ship theory and naval construction”, “Marine propellers” topic, and “Electronic
Navigation Equipment”, “Marine rate meters.
Hydrodynamic chip log” topic, and for raising the
level of maritime student’s theoretical and practical knowledge as well as motivation, cognitive
activity, and interest to study the highlighted discipline. The article emphasizes the necessity in
using physical applied problems in development
of the maritime university student’s professional
interest and forming the self-guided work skills.
The essence of such concepts as “interest”, “cognition interest”, “professional interest” is revealed
on the grounds of research and methodological
references analysis. The functions of the interest
and the methods of cognition interest development are described, along with the sources of
cognition interest formation and the cues affecting the development of the cognition interest.
The need to establish the connection between
natural phenomena and further activity in profession is justified. The scientific content of physics
having the terms for the cognitive, at least professional, interest development is proven. The
consequence of actions aimed to implement
the physical applied problems from the discipline “Physics” within a topic “Hydrostatics” is
presented in the article. Different types of tasks
used during practical lessons in “Physics” aimed
to rise the professional interest to the occupation are presented. The tasks are based on the
“Hydrostatics” topical material and use information from the discipline “Ship theory and naval
construction” from the “Marine propellers” topic
and the discipline “Electronic Navigation Equipment” from the topic “Marine rate meters. Hydrodynamic chip log”.
The connection between the raising the quality of
the discipline “Physics” and topic “Hydrostatics”
material acquiring shown by maritime university
students and development of the specialized
professional competence “Vessel handling” was
considered.
Key words: maritime higher schools, physics,
ship theory and naval construction, electric navigation equipment, professional interest, physical
problems of applied direction.

них закладів представлені в таких морських документах, як: Міжнародна конвенція з підготовки,
дипломування моряків і несення вахти, Міжнародний кодекс з управління безпекою, Конвенція
про працю в морському судноплавстві. Підготовка
таких фахівців можлива в разі їхньої активної піз-

105

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
навальної діяльності, наявності мотивації, стійкого
інтересу до обраної професії. Перед викладачами
морських вищих навчальних закладів, зокрема
фізико-математичних дисциплін, постає завдання
з підтримання інтересу до професії, реалізації
міжпредметних зав’язків між дисциплінами циклу
загальної підготовки та професійної, що є актуальним в умовах скорочення часу на вивчення дисциплін природничого циклу, збільшення годин для
самостійного опрацювання матеріалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми формування інтересу були темою
дослідження багатьох науковців: І. Беха, Н. Бібик,
Л. Божович, Л. Виготського, С. Загрибельного,
Г. Костюка, І. Підласого, С. Рубінштейна, О. Савченко, Ф. Савіної, В. Сухомлинського, Г. Щукіної
та інших. Інтерес до навчання, процес його формування розглядались дослідниками Н. Бойко,
Т. Буяновою, В. Вергасовим, В. Каташевим,
Ю. Кишакевичем, Є. Павлютенковим, Г. Щукіною,
О. Яковлевою, В. Корнеевим. Можливості підвищення інтересу через зміст навчального матеріалу
досліджувались ученими П. Атутовим, С. Осадчим, В. Закалюжним та іншими. Закономірності
формування інтересу до професії представлено
науковцями А. Ахматовою, Л. Виготським, А. Макаренком, І. Павловим та іншими. Дослідниками
С. Рубінштейном, Б. Тепловим, Б. Ананьєвим
розглядалася різниця між поняттями «інтерес» і
«потреби». Інтерес до професії, його особливості
висвітлено науковцями Л. Виготським, О. Добенко
й іншими. Формування інтересу до фізики у здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів
морських технічних профілів розглядалося в дисертаційному дослідженні І. Палачаніної.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на досліджуваність проблеми формування інтересу, можливості
підвищення пізнавального інтересу до фізики під
час підготовки судноводіїв, зокрема з використанням задач практичного спрямування, висвітлено
мало, тому тема актуальна.
Мета статті – представлення можливостей
формування інтересу до професії судноводія шляхом залучення до розв’язування фізичних задач
практичного спрямування здобувачів вищої освіти
морського профілю.
Для досягнення мети нами були поставлені такі
завдання: 1) з’ясувати сутність понять «інтерес»,
«пізнавальний інтерес», «професійний інтерес»,
їхні характеристики; 2) розглянути можливості підвищення інтересу до професії шляхом залучення
здобувачів вищої освіти 1-го курсу факультету судноводіння до розв’язування задач із фізики практичного спрямування з теми «Гідродинаміка».
Виклад основного матеріалу. Щодо першого завдання. З позицій науковців Л. Божовича,
В. Мясищева, Є. Рибалко, інтерес розглядається
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як потреба у знаннях. Т. Рибо, Н. Добринін розглядають інтерес як вибіркову спрямованість
людини, її уваги. Л. Гордон розглядає інтерес як
сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, які підвищують активність свідомості та
діяльності людини. На думку Г. Щукіної, інтерес –
спонукальний чинник, який перебуває між потребою і метою, є елементом спрямованості людини;
тенденція, спрямованість, потреба особистості
займатися саме цією галуззю знань, діяльністю,
яка принесе задоволення [7, с. 6]. Активне пізнавальне, емоційно-пізнавальне ставлення людини
до світу, вибіркове ставлення людини до визначеного предмета, ставлення до вибору професії
простежуються в інтерпретації поняття «інтерес»
у науковців В. Мясищева, В. Іванова, С. Загрибельного. Одним із найважливіших чинників розвитку інтересу здобувачів вищої освіти морського
профілю є розуміння необхідності матеріалу, який
вивчається, для майбутньої професії, а також
методика викладання предмета. Така позиція
зумовлює необхідність використання інформації зі
спеціальних дисциплін під час викладання предметів циклу загальної підготовки, зокрема фізики,
для підвищення інтересу до її вивчення. Формування інтересу до фізики є також важливим засобом підвищення якості навчання.
Інтерес має такі особливості: вибірковий характер, єдність об’єктивного і суб’єктивного, наявність
інтелектуальних та емоційно-вольових процесів.
Інтерес до предмета залежить від рівня сформованих знань, умінь, способів розумової активності,
ставлення до викладача [1, c. 50].
Пізнавальний інтерес є видом інтересу, вибірковою спрямованістю особистості, спрямованою
до області пізнання, до її предметної сторони і
самого процесу опанування знань. Проблеми
пізнавального інтересу, його види, умови формування були предметом дослідження Л. Виготського, О. Добенко, А. Маркової, О. Леонтьєва,
І. Підласого, Г. Щукіною й інших. Пізнавальний
інтерес є продуктивним, пов’язаний не тільки із
предметом, а ще й із діяльністю, активізує психічні
процеси особистості: мислення, уяву, пам’ять,
вольові якості, позитивні емоції. В інтелектуальній
діяльності, що протікає під впливом пізнавального
інтересу, проявляються: активний пошук, дослідницький підхід, готовність до розв’язування задач.
Можна виділити такі методи розвитку пізнавального інтересу: формування готовності сприйняття навчального матеріалу, метод створення
ситуації творчого пошуку, метод стимулювання
цікавим змістом, метод стимулювання змістом
професійного спрямування.
Г. Щукіна виділяє джерела формування пізнавальних інтересів з урахуванням впливу процесу
навчання на інтереси здобувачів вищої освіти:
зміст навчального матеріалу, який опановують здо-



бувачі вищої освіти; навчання як процес організації пізнавальної діяльності майбутніх судноводіїв.
До стимулів, що впливають на формування
пізнавального інтересу до такого предмета, як
фізика, можна віднести такі: новизну змісту матеріалу; оновлення вже засвоєних знань; історичний
аспект знань; практичну значущість матеріалу,
зокрема для майбутньої професії; приклади наукових сучасних досягнень [7, c. 130].
Пізнавальний інтерес може мати характер
схильності, стати професійним інтересом. Тобто
пізнавальний інтерес може виступати як дуже важливий мотив активності особистості до вивчення
предмета, дозволяти занурюватися в сутність
явища чи процесу, які мають прикладний характер,
є важливими для подальшого професійного зростання. Вид інтересу, спрямований на певну сферу
професійної діяльності, – професійний. Проблеми
професійного інтересу розглянуто науковцями
В. Андрушкевичем, Л. Виготським, О. Ковальовим,
М. Левківським, С. Осадчим, С. Рубінштейном та
іншими. Формування інтересу до професії з використанням змісту матеріалу досліджувалось ученими О. Ваценковим, В. Дрижаком, С. Загребельним, Л. Тименко, Г. Щукіною й іншими.
На наявність інтересу до професії впливають
навчальні мотиви, здібності та нахили. Тому підсилення професійного інтересу у вищих навчальних
закладах морського спрямування неможливе без
наявності сформованого пізнавального інтересу
до вивчення базових предметів, зокрема фізики.
Зміст матеріалу із зазначеного предмета є підґрунтям для засвоєння матеріалу майбутніми судноводіями зі спеціальних дисциплін «Теорія та
будова судна», «Навігація та лоція», «Управління
судном», «Електронавігаційні прилади», «Радіонавігаційні прилади і системи», «Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден»,
«Метеорологія та океанографія».
Щодо другого завдання. Для підвищення теоретичної та практичної підготовки з фізики, інтересу до професії здобувачів вищої освіти є актуальним упровадження міжпредметних зав’язків.
Відношення між декількома навчальними предметами (фізика, предмети професійного циклу)
передбачає систематичне взаємне використання
і взаємозбагачення спільних знань, практичних
умінь і навичок, а також методів, прийомів, форм і
засобів навчання. Викладач повинен здійснювати
міжпредметні зв’язки між дисциплінами професійного спрямування та фізикою на рівні загальних
понять, методів навчання, способів дії, зважаючи
на хронологію викладання дисциплін. На лекційних
заняттях із фізики обов’язково має розглядатися
практичне застосування матеріалу у спеціальних
дисциплінах. Так, під час вивчення теми «Гідростатика» з фізики на 1-му курсі 1-го семестру на лекції
викладач повинен акцентувати увагу на практич-
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ній значущості матеріалу, можливості його використання під час вивчення теми «Суднові рушії»
дисципліни «Теорія та будова судна» (2-й курс, 1-й
семестр), теми «Морські вимірювачі швидкості.
Гідродинамічний лаг» дисципліни «Електронавігаційні прилади» (2-й курс, 1-й семестр), а також
сприяти формуванню спеціалізовано-професійної
компетентності «Маневрування судна».
Засвоєння матеріалу має супроводжуватися
участю в дискусіях, бесідах, рецензуванням відповідей здобувачів вищої освіти, використанням
технічних засобів навчання. Використання засобів мультимедіа, слайдів, відеороликів дозволяє
наочно проілюструвати матеріал лекції, привернути увагу до теми заняття, викликати інтерес до
матеріалу.
Здобувачі вищої освіти можуть самостійно
заздалегідь підготувати на лекцію матеріал міжпредметного змісту, наочно продемонструвати
інформацію за допомогою слайдів. Для підготовки інформації майбутнім судноводіям доцільно
надати список рекомендованої літератури із
зазначених вище спеціальних дисциплін і фізики.
Спрямовування здобувачів вищої освіти на самостійне опрацювання матеріалу стимулює підвищення інтересу до вивчення фізики, професійного
інтересу, активізує пізнавальну активність.
Приклад самостійної підготовки здобувачів
вищої освіти 1-го курсу факультету судноводіння
до лекції з теми фізики «Гідродинаміка» з урахуванням міжпредметних зав’язків із зазначеними
вище спеціальними дисциплінами представлений
на слайді (рис. 1).
Кожному терміну, представленому в таблиці,
дається визначення з урахуванням підходів зі
спеціальних дисциплін; ця інформація для зручності демонструється на слайдах. Щоб не витрачати час на записи, кожний здобувач вищої освіти
має змогу ознайомитися з матеріалом професійного змісту в електронному вигляді (презентація), викладеним на сайті дистанційного навчання
Херсонської державної морської академії. Цей
матеріал потім використовується на практичному
занятті з фізики, тема якого «Гідростатика».
Для реалізації мети навчання фізики, а саме
опанування майбутніми судноводіями методів
розв’язування задач, доцільно використовувати
задачі практичного спрямування на практичних
заняттях із фізики, що є основою для успіху в майбутньому опануванні професійних знань, підвищення інтересу до професії та творчого підйому.
За визначенням А. Столяра, прикладні задачі з
фізики – навчальні задачі, що мають технічний
зміст і відображують специфіку майбутньої професійної діяльності, які розв’язуються з використанням фізичних законів. Треба зазначити, що
прикладна задача завжди має практичне значення
в інших галузях знань [6, c. 145].
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Рис. 1. Таблиця основних понять, законів, рівнянь із теми «Гідродинаміка» дисципліни «Фізика»,
з теми «Суднові рушії» спеціальної дисципліни «Теорія та будова судна», з теми «Морські вимірювачі
швидкості. Гідродинамічний лаг» дисципліни «Електронавігаційні прилади»

Завдання практичного спрямування можуть
використовуватися: 1) для підвищення інтересу
до змісту матеріалу з фізики, який заснований
на необхідності засвоєння знань, як основи для
опанування матеріалу зі спеціальних дисциплін;
2) для усвідомлення практичної значущості професії. Приклади таких типів завдань наведено
нижче до теми «Гідродинаміка» з фізики.

Завдання 1. На яку небезпеку наражається
судно, яке пропливає паралельним курсом біля
іншого, яке також рухається.
Завдання 2. Розгляньте схему ізольованого
водометного рушія (рис. 2). Тиск у струмені рушія
на виході із сопла р0 дорівнює тиску в нескінченості. Знайти масову витрату в перерізі сопла
площею Si. Vі – швидкість на виході із сопла, V0 –
швидкість руху човна.
Завдання 3. За рисунком визначити призначення трубок 1 та 2 гідродинамічного лага. Пояснити принцип виміру швидкості судна за гідродинамічним лагом, математично обґрунтувати

Рис. 2. Схема руху води в рушію

Рис. 3. Гідродинамічний лаг
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Рис. 4. Схема ідеального рушія



можливість виміру швидкості судна за представленим лагом (рис. 3).
Задача 4. Знайти стрибок тиску в диску рушія,
якщо відомі швидкість струменя на нескінченості
υА, осьова швидкість на нескінченості за рушієм
ω (рис. 4). Урахувати, що р1 і р2 – тиски перед і
за рушієм, р0 – тиск попереду і позаду рушія,
υр – швидкість набігаючого потоку, υs – швидкість
у рушію, υр+ω – швидкість на значній відстані від
рушія у струмені, ω – швидкість, зумовлена рушієм.
Задача 5. Виведіть формулу коефіцієнта корисної дії ідеального рушія [4, c. 250; 5, c. 101].
Розв’язування запропонованих задач стимулює до активної пізнавальної діяльності майбутніх судноводіїв, забезпечує засвоєння матеріалу
з теми «Гідродинаміка» дисципліни «Фізика».
Висновки. Систематичне використання стимулів, прийомів підвищення інтересу до вивчення
фізики, самостійної роботи, упровадження міжпредметних зв’язків між дисциплінами сприяє
формуванню професійного інтересу, спеціальних
ключових компетентностей, підвищенню якості
знань із дисциплін природничого та професійного
циклів. Залучення до розв’язування задач здобувачів вищої освіти, зокрема практичного спряму-
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вання, дає змогу розвивати мислення, аналізувати
технічні ситуації, працювати з моделями.
У майбутньому є необхідність продовжувати
розпочате дослідження, спрямовувати роботу на
застосування методів, прийомів, засобів навчання,
які забезпечують підвищення пізнавального інтересу здобувачів вищої освіти.
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Стаття присвячується дослідженню професійної саморегуляції здобувачів вищої
освіти спеціальності 081 «Право». У статті
проаналізовано суперечності між потребою суспільства в майбутніх юристах, що
готові і здатні використовувати методи
професійної саморегуляції у своїй практичній
юридичній діяльності, і фактичною відсутністю науково обґрунтованої моделі професійної саморегуляції в системі вищої юридичної освіти.
На основі комплексного дослідження у
статті конкретизовано сутність поняття
«професійна саморегуляція», обґрунтовано її
системоутворювальні компоненти.
Мета статті – охарактеризувати професійну саморегуляцію в контексті бакалаврської підготовки здобувачів вищої юридичної
освіти.
Визначено, що є необхідність модернізації
процесу підготовки студентів бакалаврату спеціальності 081 «Право» шляхом
упровадження в навчальні плани окремих
обов’язкових і вибіркових юридичних дисциплін, передусім тих, які спрямовані на ефективнішу їхню професійну підготовку.
Констатовано, що існує методика саморегуляції студента, яка охоплює такі напрями:
загальне поняття про саморегуляцію; зміст
методики; перелік основних соціальнопсихологічних новоутворень студентів;
педагогічні основи управління процесом
саморегуляції студентів; практичні заходи
специфічного призначення.
Охарактеризовано результати експериментального дослідження щодо ефективності впровадження авторського спецкурсу
«Професійна саморегуляція» в освітній процес закладів вищої освіти. Обґрунтовано,
що це сприяє опануванню здобувачами вищої
освіти умінь і навичок професійної саморегуляції, підвищує впевненість і самооцінку,
позитивно впливає на психофізичний стан
і свідчить про те, що професійна саморегуляція можлива і необхідна в системі підготовки студентів бакалаврату спеціальності 081 «Право».
Ключові слова: здобувачі вищої освіти, професійна саморегуляція, студенти бакалав-

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Проблема професійної саморегуляції майбутніх
юристів у сучасних умовах розвитку українського
суспільства має виняткову значущість і актуальність, оскільки безпосередньо пов’язана із проблемою професійної підготовки висококваліфікованих
фахівців юридичної галузі. Саме тому професійна
саморегуляція є одним із напрямів та завданням
збереження здоров’я здобувачів вищої освіти та
юристів-практиків. Конституцією України визнано
право на здоров’я як одне з головних громадян-
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рату, компоненти професійної саморегуляції, майбутні юристи.
The article is devoted to the study of professional
self-regulation of applicants for higher education
in the specialty 081 “Law”. The article analyzes
the contradictions between society’s need for
future lawyers who are ready and able to use
methods of professional self-regulation in their
practical legal activities, and the actual lack of
scientifically sound model of professional selfregulation in higher legal education.
Based on a comprehensive study, the article
specifies the essence of the concept of “professional self-regulation” and substantiates its system-forming components.
The purpose of the article is to characterize professional self-regulation in the context of bachelor’s degree training for higher legal education.
It is determined that there is a need to modernize
the process of preparation of undergraduate students majoring in 081 “Law” by introducing into
the curriculum of certain both compulsory and
elective legal disciplines, especially those aimed
at more effective training.
It is stated that there is a method of student selfregulation, which covers the following areas: the
general concept of self-regulation; the content of
the methodology; list of the main social and psychological neoplasms of students; pedagogical
bases of management of process of self-regulation of students; practical measures for a specific
purpose.
The results of an experimental study on the
effectiveness of the author’s special course
“Professional self-regulation” in the educational
process of higher education institutions are
described. It is substantiated that it promotes
the acquisition of higher self-regulation skills
by higher education students and increases
confidence and self-esteem, has a positive
effect on the psychophysical state and indicates
that professional self-regulation is possible
and necessary in the bachelor’s degree
program 081 “Law”.
Key words: applicants for higher education,
professional self-regulation, bachelor’s students,
components of professional self-regulation,
future lawyers.

ських прав, а захист життя і здоров’я людини є
обов’язком держави. Серед найважливіших стратегічних завдань державних програм «Здорова
нація», «Формування здорового способу життя
молоді України» на 2013–2017 рр. основним визначено всебічний розвиток людини і становлення її
духовного, психічного, фізичного здоров’я. Одним
із важливих завдань сучасної вищої юридичної
освіти є формування навичок професійної саморегуляції учасників освітнього процесу. У цьому контексті важливим індикатором готовності майбутніх



юристів та здобувачів вищої освіти спеціальності
081 «Право» до фахової діяльності виступає професійна саморегуляція.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема саморегуляції, шляхи її формування у
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
висвітлювалися багатьма вченими. Так, у дослідженнях М.Й. Боришевського, М.В. Гриньової,
С.В. Грищенко, Г.І. Жарої та інших доведена значущість сформованої саморегуляції для опанування
здоров’язбережувальної компетентності. Стильові
та структурні аспекти саморегуляції вивчалися
К.О. Абульхановою-Славською, Н.В. Артикуцою,
О.О. Конопкіним, В.І. Моросановою, М.М. Пейсаховим та іншими.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Вітчизняні та закордонні
науковці доводять, що професійно важливими
якостями майбутніх юристів, які нерідко працюють
на межі нервового зриву і на крайньому ступені
мобілізації зусиль, є здатність до саморегуляції
емоцій та поведінки, витримка, врівноваженість й
уміння швидко змінювати способи впливу на інших.
«Водночас не менше значення для ефективної
юридичної діяльності мають такі характерологічні риси, як емпатія, доброта, душевна щедрість,
здатність до співпраці з колегами» [4, с. 42].
У зв’язку із цим стає зрозумілим, що професійна саморегуляція у студентські роки закладає
фундамент успіху у майбутній самостійній професійній діяльності юриста. Аналітичний огляд
психолого-педагогічної літератури свідчить про те,
що, незважаючи на досить помітні результати наукових пошуків у галузі професійної підготовки здобувачів вищої освіти, публікацій і науково обґрунтованих методик із професійної саморегуляції у
процесі фахової підготовки студентів бакалаврату
спеціальності 081 «Право» поки що мало.
Мета статті – охарактеризувати професійну
саморегуляцію в контексті бакалаврської підготовки здобувачів вищої юридичної освіти.
Виклад основного матеріалу. Юридична
діяльність фахівця передбачає самоуправління,
ухвалення оптимальних професійних рішень,
тому доцільно визначити «професійну саморегуляцію майбутнього юриста (далі – ПСМЮ) – як
інтегративну особистісну професійну характеристику майбутнього юриста, яка передбачає усвідомлення ним своїх дій, почуттів, мотивів, свого
становища та доцільну видозміну власної діяльності відповідно до вимог ситуації» (сформульовано нами). Студентам юридичних спеціальностей
необхідно вміти впроваджувати у свою професійну
діяльність компоненти професійної саморегуляції.
Проблема професійної саморегуляції зумовлена наявністю суперечностей між: її об’єктивною
значущістю та недостатнім її вирішенням у педагогічній науці; високим ступенем зумовленості ефек-

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
тивності професійної діяльності юриста вміннями
саморегуляції і реальним програмно-методичним
наповненням такої зумовленості в освітньому
процесі закладу вищої освіти; потребою суспільства у висококваліфікованих юристах, готових і
здатних до використання методів саморегуляції
у професійній діяльності, і фактичною відсутністю науково обґрунтованої моделі професійної
саморегуляції майбутніх юристів. Дослідження
професійної саморегуляції майбутніх юристів
проведено у три етапи протягом 2016–2021 рр.
на базі Навчально-наукового інституту історії та
соціогуманітарних дисциплін О.М. Лазаревського
Національного
університету
«Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка. У ньому взяли
участь студенти обох статей віком від 17 до
21 року (98 осіб, експериментальна (далі – ЕГ)
і контрольна (далі – КГ) групи по 49 студентів).
Перший етап (2016–2017 рр.) – теоретичне
осмислення проблеми дослідження, аналіз літературних джерел, узагальнення сучасних наукових підходів для уточнення змісту і конкретизації основних дефініцій дослідження професійної
саморегуляції майбутніх юристів, планування науково-педагогічного експерименту. Другий етап
(2018–2021 рр.) – дослідно-експериментальна
робота. Педагогічний експеримент проводився у
два етапи: констатувальний і формувальний. На
констатувальному етапі експерименту у студентів
бакалаврату спеціальності 081 «Право» визначено: особливості поведінки у стресових ситуаціях; уміння регулювати свій психічний і фізичний
стан; ступінь обізнаності про сучасні методи саморегуляції, бажання засвоїти їх основи у процесі
професійної підготовки. Проведено тестування
рівня особистісної тривожності і самопочуття
(у 2018–2019 н.р. зі студентами 3-го курсу); уточнено умови щодо успішної професійної саморегуляції в освітньому процесі в інституті; продіагностовано рівень професійної саморегуляції
у студентів бакалаврату інституту експериментальної та контрольної груп. Формувальний етап
експерименту передбачав: упровадження в освітній процес спеціально розробленого авторського
спецкурсу «Професійна саморегуляція»; вивчення
студентами ЕГ теоретичних основ професійної
саморегуляції, опанування практичних навичок
саморегуляції для подальшого їх використання
у професійній діяльності та повсякденному житті.
На цьому етапі експерименту здійснювалися:
повторне тестування стану тривожності і самопочуття; перевірка ефективності спецкурсу «Професійна саморегуляція»; обробка отриманих даних.
Важливим, на нашу думку, є твердження
вітчизняної вченої С.В. Грищенко, яка вважає,
що «саморегуляція відбувається упродовж життя
під впливом соціального середовища, системи
виховання, професійної й особистісно-рольової
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діяльності людини» [3, с. 129]. Також учена доводить, що «існує методика саморегуляції студента,
яка охоплює такі напрями: загальне поняття про
саморегуляцію; зміст методики; перелік основних
соціально-психологічних новоутворень студентів;
педагогічні основи управління процесом саморегуляції студентів; практичні заходи специфічного призначення» [3, с. 129–130]. С.В. Грищенко
обґрунтовує, що процес фахової підготовки тісно
пов’язаний із саморегуляцією. Особливо важливою є спроба дослідити це у процесі фахової підготовки майбутніх юристів, студентів бакалаврату.
Також уважаємо важливим зазначити, що в разі
повсякденної правової рефлексії зазвичай в основу
механізмів рефлексування закладаються загальні
орієнтири про застосування норм права, оскільки
не так часто виникає потреба застосовувати в
позаробочий час (у повсякденному житті) вузькопрофесійні вміння. Тому основа, на якій будуються
механізми повсякденної правової рефлексії, на
думку автора, має більш загальний, формальний характер. За професійної правової рефлексії
зазвичай відбувається змістовний аналіз ситуації,
у якій необхідно ухвалити рішення і вчинити конкретні дії для розв’язання проблемного завдання.
Вирішення нового проблемного завдання можливе, якщо в основу такого «рефлексування закладаються конкретні норми права, що стосуються
даної ситуації, відбувається рефлексія над наявним професійним досвідом, змістовна переробка
конкретно визначених орієнтирів» [1; 2, с. 56].
Викладене дає підстави зробити висновок, що
нині постає необхідність модернізації процесу підготовки студентів бакалаврату спеціальності 081
«Право» шляхом упровадження в навчальні плани
окремих обов’язкових і вибіркових юридичних дисциплін, передусім тих, які спрямовані на ефективнішу їх професійну підготовку.
Для комплексної діагностики професійної саморегуляції за теоретичним, практичним та професійним критеріями використовувалася розроблена
карта самооцінки студентами бакалаврату; експертна оцінка виставлялася викладачем авторського спецкурсу «Професійна саморегуляція».
Підсумкове анкетування студентів 3-го курсу
бакалаврату спеціальності 081 «Право» після
проведення авторського спецкурсу «Професійна
саморегуляція» показало, що більшість студен-
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тів схильні до стресу (72,7%) і водночас визнають, що можна протистояти стресу, але для цього
необхідне спеціальне навчання (62,8%). Лише
незначна частина студентів (29,1%) відчувають
упевненість у собі. Водночас 43,4% студентів
бакалаврату намагаються змінити свою поведінку
та вважають важливим її аналізувати. Володіють
навичками професійної саморегуляції і застосовують їх у житті лише 14,9% студентів. Більшість студентів (67,1%) хотіли б навчитися цим навичкам.
Третина студентів (33,4%) не замислювалися про
професійну саморегуляцію.
Висновки. Проаналізовано сучасні наукові
джерела та конкретизовано сутність поняття
«професійна саморегуляція». Охарактеризовано
компоненти професійної саморегуляції майбутніх
юристів у процесі бакалаврської підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право».
Важливим компонентом професійної саморегуляціє науковці вважають правову рефлексію, що є
основою застосування норм права, як у позааудиторний час, так і у професійній діяльності. Доцільним є проведення авторського спецкурсу «Професійна саморегуляція» для студентів юридичних
спеціальностей закладів вищої освіти.
Перспективою подальших наукових розвідок
уважаємо процес упровадження в освітньо-професійні програми закладів вищої освіти окремих
обов’язкових та вибіркових юридичних дисциплін
для більш успішної професійної саморегуляції під
час фахової підготовки здобувачів вищої освіти
спеціальності 081 «Право».
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У статті представлено обґрунтування критеріїв порівняльної характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва. Автором здійснено
огляд сучасних наукових праць з проблеми
професійної підготовки в цілому та оптимальних підходів до виокремлення критеріїв
компаративних досліджень. Автор довів, що
визначення критеріїв порівняльної характеристики професійної підготовки майбутніх
фахівців театрального мистецтва у компаративному контексті забезпечуватиме:
чітке сформування позитивних та перспективних практик американського досвіду;
валідність репрезентації фактичного матеріалу; якісне визначення спільних та відмінних тенденцій у розвитку професійної вищої
освіти у обраній для дослідження сфері.
Виокремлено та обґрунтовано доцільність
застосування таких критеріїв компаративної характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців театрального
мистецтва в Україні та США, серед яких:
методологічні засади, кваліфікаційні вимоги,
зміст професійної підготовки та організаційно-методичні засади. Автор довів, що
означені критерії виступають механізмами
забезпечення якості професійної освіти та
підготовки фахівців різних галузей, оскільки
передбачають вибудову концепції професійної підготовки, стандарти та характеристики кваліфікацій, вимоги до кваліфікацій,
зміст навчальних планів та програм, форми,
методи та засоби.
Встановлено, що індикаторами та компонентами порівняльної характеристики
в методологічних засадах виступатимуть
концепція професійної підготовки майбутніх
фахівців театрально мистецтва, підходи
та принципи); у кваліфікаційних вимогах –
це кваліфікації, особливості здобуття професійної освіти – терміни та інституції
де можна здобути професію; у змістовому
блоці – це навчальні плани, програми професійної підготовки майбутніх фахівців
театрально мистецтва, в яких викладена
мета, завдання та компетентності; в організаційно-методичних засадах – форми,
методи та засоби.
Ключові слова: професійна підготовка,
фахівці театрального мистецтва, крите-

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Компаративні дослідження в сфері професійної
освіти, як у вітчизняній теорії і практиці, так і зарубіжній набувають все більшої актуальності в контекстах наукових дискусій щодо глобалізації освітніх просторів окремих країн та міжнародної освіти
в цілому. У галузі освітньої політики та концепції
подальшого розвитку вищої професійної освіти
Європейським Союзом, наприклад, було ініційовано програму Леонардо да Вінчі, що забезпечила
основний поштовх для актуалізації порівняльних
досліджень у професійній освіті (VET) [31, с. 12].

рії компаративної характеристики, компоненти системи.
The criteria of comparative characteristics of
future specialists in theatrical art professional
training are presented in the article. The author
reviews modern scientific works on the problem
of professional training in general and optimal
approaches to the selection of criteria for comparative research. The author distinguished,
that the definition of criteria for the comparative
characterization of future theater professionals
professional training in a comparative context will
provide: a clear formation of positive and promising practices of the American experience; validity
of representation of factual material; qualitative
definition of common and different trends in the
development of professional higher education in
the field chosen for research.
The author proved and explained the application of such criteria of comparative characteristic
of future specialists of theatrical art professional
training in Ukraine and the USA, these criteria
are distinguished and explained from the practical point of usage. These criterias are: methodological principles, qualification requirements,
content of professional training and organizational-methodical principles. The author
proved, that these criteria are mechanisms for
ensuring the quality of vocational education and
training of specialists in various fields, as they
provide a concept of training, standards and
characteristics of qualifications, qualification
requirements, content of curricula, forms, methods and tools.
It is established that the indicators and components of comparative characteristics in methodological principles will be the concept of professional training of future specialists in theatrical
art, approaches and principles); in qualification
requirements – these are qualifications, features
of vocational education – terms and institutions
where you can get a profession; in the substantive block – these are curricula, training programs
for future specialists in theatrical art, which set
out the purpose, objectives and competencies;
in organizational and methodological principles –
forms, methods and means.
Key words: professional training, specialists of
theatrical art, criteria of comparative characteristic, system components.

Актуальності набувають дослідження у різних галузях: педагогіки, психології лінгвістики, мистецтва.
Сфера інтересів останнього лежить у площині міжкультурної та між особистісної комунікації на регіональному, національному та міжнародних рівнях,
що визначає і особливий статус професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У тематиці компаративних досліджень визначення
ролі акторського мистецтва для загальнолюдської
культури та формування гуманістичних і демократичних цінностей [25; 26; 37]; не залишаються
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поза увагою компаративістів традиційні та сучасні
техніки театрального мистецтва [46; 45; 41], підходи [22; 30] тощо.
Варто також зазначити, що здійснення компаративних досліджень у будь-якій галузі, зокрема
у професійній підготовці майбутніх фахівців театрального мистецтва вимагає обґрунтування критеріїв за якими здійснюватиметься порівняльний
аналіз, метою якого зазвичай є встановлення позитивних та перспективних здобутків певної обраних
для дослідження систем сфери професійної освіти.
Необхідність виокремлення таких критеріїв визначається насамперед тим, що завдяки конкретним
індикаторам у дослідника є можливість критично
інтерпретувати отримані фактичні дані та результати, що підлягають ретельному аналізі кількісних
та / або якісних, а також і статистичних даних. Відтак, не можна не погодитись з твердженням М. Красовицького, який вважав, що для компаративного
дослідження важливою умовою здійснення якісного компаративного дослідження є розроблення
ключових параметрів порівняння відповідно до
мети. Дослідник зазначав, що безсистемне збирання та опис фактів дослідником без мети й чіткого визначення параметрів порівняльного аналізу не є наукою, а лише описом, спогадами [7].
На переконання вченого визначення ключових
параметрів порівняння дає можливість одержати
чіткі відповіді на ті питання, які цікавлять дослідників або керівників української освіти [6, с. 46].
Тож у дослідженні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва
у компаративному контексті визначення критеріїв
порівняльної характеристики, що дозволить: чітко
сформувати позитивні та перспективні практики
американського досвіду; забезпечить валідність
репрезентації фактичного матеріалу; визначити
спільні та відмінні тенденції (аспекти системи
професійної підготовки, компоненти чи складники тощо) у розвитку професійної вищої освіти у
обраній для дослідження сфері. З огляду на актуальність зазначеного, метою статті є обґрунтування критеріїв порівняльної характеристики
професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва в Україні та США.
Сформулювала
мета
реалізовуватиметься в процесі розв’язання таких завдань:
по-перше – виокремлення критеріїв порівняльного
аналізу, їхня характеристика; по-друге – обґрунтування необхідності застосування визначених критеріїв; по-третє – конкретизація критеріїв порівняльної характеристики професійної підготовки
майбутніх фахівців театрального мистецтва для
започаткованого дослідження.
Методологія та методи. Розв’язання поставленої мети також можливе за умови застосування
аналітичного, прагматичного, наративного та компаративного підходів у процесі здійснення дослі-
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дження, пов’язаного з визначенням вітчизняної та
зарубіжної термінології, запропонованого (Мельник, 2017). Оскільки запропоноване дослідження
передбачає визначення основних понять із врахуванням зарубіжної термінології, то доцільним вважаємо застосування таких методів, як аналіз та
вивчення понять у довідковій літературі та наукових працях, компаративний зіставний аналіз, синтез та узагальнення аналітично отриманих понять.
Виклад основного матеріалу. Здійснення
порівняльної характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва
в Україні та США вважаємо за доцільне розпочинати з аналізу методологічної концепції професійної освіти. Обґрунтовуючи свою позицію в цьому
аспекті, звернімося до дослідження Ю. Латербаха
та В. Міттера, яке засвідчило, що ігнорування
методологічних засад професійної підготовки у
порівняльних дослідженнях часто призводить до
не можливості об’єктивності інтерпретації певних
методичних підходів, технік та об’єктів педагогічного компаративного дослідження. На думку авторів, методологічні концепції, що часто не обґрунтовуються в порівняльних дослідженнях у сфері
професійної підготовки, у багатьох випадках є
суто випадковими, але, як засвідчила практика
для багатьох дослідників методологічні питання
мали граничне значення, оскільки результати
таких досліджень не були позбавлені суперечок
через відсутність методологічної основи. Критична
оцінка результатів дослідження, в якій методологічна концепція та основний інтерес порівняння не
були розкриті характеризувалась слабкою валідністю та піддавалась сумніву [31, с. 12]. Саме тому,
на наше переконання, важливо розпочинати порівняльну характеристику двох систем професійної
підготовки, а в нашому випадку – української та
американської – з огляду методологічних засад.
Звертаючись до визначення самого феномену
«методологічні засади» зазначимо, що розуміємо
у контексті таких його тлумачень: 1) за визначенням, запропонованим В. Краєвським: «…методологія в широкому розумінні трактують як «систему
принципів і способів побудові теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему»
[6, с. 11], а «засади» в започаткованому дослідженні – це, за Академічним тлумачним словником,
«основа чогось; те головне, на чому ґрунтується,
базується що-небудь; вихідне, головне положення,
принцип; основа світогляду, правило поведінки;
спосіб, метод здійснення чого-небудь» [19]. Варто
також підкреслити, що існує принципова різниця
між методологією наукового дослідження та методологією здійснення професійної підготовки. Так,
методологія наукового дослідження – це система
методологічних і методичних принципів і прийомів, операцій і форм побудови наукового знання;
це концептуальний виклад мети, змісту, методів



дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої
інформації про процеси та явища [10, с. 72]. Тоді
як методологія професійної підготовки фахівців
певної галузі визначається філософськими засадами та концепціями, формулюванням загальних
принципів і методів реалізації освітнього процесу
в цілому та побудову педагогічних теорій щодо
вдосконалення цього процесу тощо [9, с. 29].
Отже, методологія здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців – це комплекс підходів
та принципів до здійснення певного освітнього
процесу, що можуть детермінуватися як внутрішніми (оптимізація здійснення освітнього процесу,
особливостями учасників освітнього процесу
тощо), так і зовнішніми (освітня політика, наукові
дослідження тощо) чинниками. На основі зазначеного до методологічних засад професійної
підготовки фахівців театрального мистецтва відносимо: загальну концепцію професійної підготовки фахівців театрального мистецтва,
що представлена через українські (Закон України «Про театри і театральну справу» [3]), Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна
професійна (професійно-технічна) освіта» на
період до 2027 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня
2019 р. № 419-р [5], Стратегію розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період
до 2023 року [12] та американські (положення
та рекомендації Національної Ради з питань
мистецтва [33], Національного фонду мистецтв
[44], висновки та інструкції Національного фонду
Управління з питань цивільних прав та рівних
можливостей працевлаштування фахівців мистецтв [44], концептуальні документи Національного інституту драматичного мистецтва [35; 36;
34], державні нормативні документи та наукові концепції, що висвітлені у наукових дослідженнях провідних та незалежних організацій та
асоціацій, фахівців галузі, вчених та практиків
тощо, що визначає основні підходи та принципи
здійснення професійної підготовки фахівців театрального мистецтва.
Наступним критерієм порівняльної характеристики виступатиме опис системи професійної підготовки. Аналіз компаративних досліджень вітчизняних дослідників (О. Дубасенюк [14], Н. Мельник,
В. Вертугіна, Л. Артемова, О. Авраменко, Н. Павлушенко [32], Л. Пуховської [16] та інших) та зарубіжних вчених (Р. Інджерсол [28], Е. Герш, Дж. Копич,
М. Кнап [28], Р. Пряйер [38], К. Роджерса, К. Скотта
[39] тощо) засвідчує, що опис систем професійної освіти та їхня порівняльна характеристика
уможливлює на основі об’єктивного співставлення
певних структурних елементів систем та виокремлення на цій основі перспективних аспектів функ-
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ціонування певної системи професійної підготовки, визначення переваг та недоліків у контексті
інституційних компонентів.
У розумінні поняття «система професійної
освіти» вкладаємо формулювання запропоноване
у Законі України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту», в якому система професійної
(професійно-технічної) освіти це мережа закладів
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, що
проводять діяльність у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних,
науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств,
установ, організацій та органів управління ними,
що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників [11]; а також це – комплексом педагогічних та організаційно-управлінських
заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння
громадянами знаннями, уміннями і навичками
в обраній ними галузі професійної діяльності,
розвиток компетентності та професіоналізму,
виховання загальної і професійної культури. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається у закладах [13]. На переконання Н. Ничкало, система професійної освіти виконує різні
функції, до яких належать соціальна, економічна,
культуро творча, освітня, пізнавальна, що тісно
взаємопов’язані й реалізуються в системній взаємодії навчальних закладів різних типів і форм власності, підприємств та організацій усіх економічних секторів, соціальних партнерів, громадських
організацій, об’єднаних територіальних громад,
органів державної влади та управління [17, с. 72].
Одним із механізмів забезпечення ефективного
функціонування системи професійної підготовки є
стандарти вищої професійної освіти [20, с. 12-13],
які в Україні є трьохкомпонентними: освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП) та засоби діагностики
якості вищої освіти. Складниками якості – ОКХ та
ОПП – визначено вимоги професійної підготовки,
а також з боку держави, світового співтовариства
та споживачів до змісту освітньої системи закладу
вищої освіти (ЗВО) [18, с. 172]. Наголосимо також,
що одним із допоміжних механізмів у інструментарії Європейської базової рамки забезпечення
якості освіти відповідно до списку з 10 показників
(відомих як показники EQARF (European Quality
Assurance Reference Framework – Європейська
базова рамка забезпечення якості) та за допомогою якого можна перевірити якість та ефективність системи професійної освіти і навчання є програми професійної підготовки (ОКХ та ОПП) [40].
У списку три показники безпосередньо стосуються
програм професійної освіти, а саме: рівень участі
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у програмах професійної освіти, рівень завершення програм професійної освіти, рівень розміщення на програмах професійної освіти [40].
Щодо першого компонента зазначимо, що відповідно до дослідження Р. Інджерсола одним із
найважливішим критерієм за практикою компаративних досліджень є дослідження та зіставлення кваліфікаційних вимог до майбутнього
фахівця [29]. Кваліфікаційні вимоги (КВ), за твердженням Н. Мельник, виступають регуляторами
ефективного функціонування всієї системи професійної підготовки та якості педагогічної освіти
у дошкільній галузі, що становить подальший
зміст дисертаційної роботи [8, c. 246]. Окрім того,
як свідчить аналіз Н. Мельник, це – одна із ключових у забезпеченні якості педагогічної освіти,
спосіб, через який трансформується загальноєвропейська концепція формування професійних
компетентностей та засіб кореляції національних
професійних стандартів з Європейською кваліфікаційною Рамкою [8, c. 246–250].
Відповідно до визначення запропонованого
Європейським центром розвитку професійного
навчання (Cedefop), цей термін зазвичай використовується у двох значеннях:
(а) офіційна кваліфікація: офіційний результат
(сертифікат, диплом або звання) процесу оцінювання та підтвердження, який отримується, коли
компетентний орган визначає, що особа досягла
знань результати за заданими стандартами та /
або володіє необхідною компетенцією для виконання роботи в певній галузі роботи; кваліфікація
надає офіційне визнання значення результатів
навчання на ринку праці та в освіті та навчанні, і
може бути законним правом займатися професією;
(б) вимоги до роботи: знання, здібності та навички, необхідні для виконання конкретних завдань,
прикріплених до певної робочої посади [24, c. 37].
Механізми забезпечення якості професійної освіти та підготовки фахівців різних галузей
передбачають вимоги до кваліфікацій, що можуть
формуватися через стандарти та характеристики
кваліфікацій, через оцінку якості професійної
діяльності та рівнем акредитації закладів вищої
освіти [25, с. 40]. Емпіричне дослідження Європейського центру розвитку професійного навчання
(Cedefop) демонструє, що в деяких країнах офіційні механізми забезпечення якості функціонують на рівні системи професійної освіти в цілому
або на рівні інституцій, що забезпечують надання
освітніх послуг, які передбачають процес сертифікації, тобто видання дипломів, сертифікатів
та інших документів, що засвідчують рівень професійної підготовки випускника чи слухача, який
відвідував ці інституції. Це залежить від способу
організації системи професійної освіти та системи
присвоєння кваліфікації, наприклад, чи проходять
сертифікаційні іспити в закладах професійної
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освіти чи це здача іспитів у незалежних екзаменаційних центрах, а також від того, наскільки система
забезпечення якості покладається на зовнішнє
оцінювання та самооцінку [25, с. 40-41].
У контексті нашого дослідження будуть підставлятися кваліфікаційні вимоги до компетентності та
особливості кваліфікацій, що надаються випускникам після закінчення професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва в Україні
та США; порівнюватимуться також документи, що
видають університети чи інші заклади освіти, які
функціонують у системи професійної підготовки
фахівців театрального мистецтва в Україні та
США. Отже, одним із критеріїв професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва
в Україні та США будуть кваліфікаційні вимоги, які
представлені через: законодавчі та нормативні
документи (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [2].
Ще одним із важливих засобів забезпечення
якості професійної освіти та підготовки фахівців, за
результатами дослідження Європейського центру
розвитку професійного навчання, вважаються програми, що спрямовані на прицільну професійну підготовку фахівців у кожній окремій галузі. Програми
визначають зміст професійної освіти, який виступає
індикатором якості професійної підготовки фахівців
будь-якої галузі [25, с. 40]. Зміст навчання, за визначенням Європейського центру розвитку професійного навчання, – це теми та види діяльності, з яких
складається освітня програма, що вивчає особа або
група студентів (майбутніх фахівців), які здобувають певну форму освіти в освітньому закладі у контексті цілеспрямованого організованого навчального процесу [42, c. 166]. Відповідно до Глосарію
термінології навчального плану, зміст освіти – це
теми, теми, переконання, поведінка, концепції та
факти, часто згруповані в межах кожного предмета
чи навчального матеріалу область під знаннями,
навичками, цінностями та установками, що очікується, що вони будуть вивчені і становлять основу
викладання та навчання [27, с. 36]. Зміст професійної підготовки фахівців в українському науковому
просторі – це поглиблене ознайомлення з науковими основами й технологією обраного виду праці;
прищеплення практичних навичок та вмінь; формування психологічних та соціальних якостей особистості, необхідних для роботи у певній сфері людської діяльності [21, с. 275]; це також – сукупність
відомостей необхідних для виконання в майбутньому конкретної професійної діяльності, у скороченій формі зміст професійної освіти представлено
у навчальних планах і програмах, а розгорнуто – у
підручниках, навчальних посібниках, лекціях та
розробках практичних і семінарських занять викладачів [14, с. 308–309]. Отже, зміст професійної
підготовки забезпечує професійну компетентність
майбутнього фахівця, а його якість – готовність та



конкурентноспроможність на ринку праці. Зазначимо, що зміст професійної підготовки майбутніх
фахівців театрального мистецтва в Україні та США
репрезентовано у навчальних планах, освітніх програмах підготовки (ОПП), навчальних та робочих
програмах, силабусах освітніх програм тощо, що
укладаються закладами вищої освіти на основі
рекомендацій запропонованих державними інституціями, або ж незалежними асоціаціями фахівців
означеної галузі. Отже, компаративному аналізу
підлягатимуть навчальні плани, курикулуми, освітні
програми та робочі програми дисциплін (в тому
числі силабуси) професійної підготовки майбутніх
фахівців театрального мистецтва в Україні та США.
Логіка здійснення компаративного дослідження вимагає також розгляд об’єктів педагогічного явища і на локальному рівні, а саме
аналіз та порівняння організаційно-методичних умов здійснення професійної підготовки
фахівців певної галузі у зміст якого вкладаємо розуміння понять: 1) організаційна форма
навчання – зовнішній вигляд організації навчального процесу [21, с. 240]; 2) методичне забезпечення (від понять метод навчання – багатоякісне
педагогічне явище, яке передбачає гносеологічний, логіко-змістовий, психологічний та матеріально-джерельний аспекти взаємопов’язаної
діяльності педагога та вихованців спрямованих
на розв’язання навчально-виховних завдань та
освітньої мети [21, с. 206]; спосіб досягнення певної цілі, сукупність прийомів та дій практичного
та теоретичного засвоєння дійсності [15, с. 163];
комплекс дій спрямованих на організацію освітньо-пізнавальної діяльності [4, с. 181]; 3) забезпечення – сукупність норм, інструкцій, положень,
матеріальних та технічних засобів, що описують
технологію виконання певного процесу та технологію функціонування системи, методи вибору та
застосування користувачами технологічних прийомів чи матеріальних об’єктів, що приведуть до
отримання позитивного результату [1, с. 375].
Зазначимо, що вивчення та компаративний
аналіз організаційно-методичних умов професійної підготовки майбутніх фахівців театрального
мистецтва в Україні та США уможливить співставлення та порівняння таких компонентів системи професійної освіти як форми організації
навчання, методи та засоби реалізації освітнього процесу, що виступатимуть складниками
означеного критерію.
Висновки. Здійснений аналіз, систематизація характеристика та обґрунтування доцільності
застосування різних критеріїв порівняльної характеристики в процесі здійснення компаративних
досліджень в цілому уможливлює виокремлення
критеріїв порівняльної характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців театрального
мистецтва в Україні та США, до яких відносимо:
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методологічні засади (концепція професійної
підготовки майбутніх фахівців театрально мистецтва, підходи та принципи); кваліфікаційні
вимоги (кваліфікації, особливості здобуття професійної освіти – терміни та інституції де можна
здобути професію), що в свою чергу визначають
зміст, що викладений у програмах професійної
підготовки майбутніх фахівців театрально мистецтва (мета, завдання, компетентності, які набуватимуть майбутні фахівці театрального мистецтва
в процесі здобуття професійної освіти, техніки,
якими мають володіти майбутні фахівці), а також
організаційно-методичні
засади
(форми,
методи та засоби). Водночас, варто підкреслити,
що критерії порівняльної характеристики це лише
перший етап до цілісного представлення компаративного дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців театрально мистецтва, деталізації та конкретизації потребує саме співставлення
досліджуваних педагогічних явищ, що становить перспективи представлення результатів
започаткованого дослідження у наших подальших наукових публікаціях та роботі.
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The article is devoted to the topical problem of
distance learning at higher education establishments. Based on the analysis of scientific and
pedagogical literature, the approaches of scientists to the concepts of “distance education”,
“distance learning”, “educational interaction”
are highlighted. The definition of the concept
“intensification of educational interaction in the
distance learning format” is given. It has been
found out that cyclical, dialogical, constructive
interaction aimed at joint productive activity of its
participants causes intensification of educational
interaction in higher education establishments.
The basic principles of the organization of educational interaction are covered: the principle of
dialogical interaction, the principle of problematization of the content of training, the principle
of student-centeredness. Features of the organization of educational interaction in distance
learning format are characterized. It has been
determined that the complexity of the organization of educational interaction in distance education lies in creating a special communicative field
of the educational process; the effectiveness of
the communicative field depends on the ways of
combining its parameters: the number of participants in the interaction and the distance between
them; density of information exchange; technical
means. The basic principles of intensification
of educational interaction in higher education
establishments are given: motivation for interaction between student and teacher, student and
student(s); mutual exchange and cooperation
between the agents of interaction; interactive
learning technologies; prompt feedback; the time
required to complete the task; informing students
about learning outcomes; use of various teaching
methods and tools, technical means. Three types
of interaction in distance learning format are considered: “student – content”, “student – teacher”,
‘student – student(s)”. Methods of intensification
of educational interaction in distance education
are given, the expediency of their application is
substantiated.
Key words: distance learning, higher education
establishment, educational interaction, didactic
interaction, intensification of educational interaction in distance learning format.
Статтю присвячено актуальній проблемі
інтенсифікації педагогічної взаємодії у фор-

Introduction. The COVID-19 pandemic has forced
most of the world’s educational systems to switch to
a distance learning format (hereinafter-DL). Since
March 2020, many countries, including Ukraine, have
been a subject to severe isolation measures associated with nationwide lockdowns. Despite the fact that
higher educational institutions (hereinafter – HEIs)
have significant theoretical and practical experience
in implementing distance learning, adaptation to
changing requirements in the short term has become
a challenge for HEIs, which should ensure the continuity of educational services and their quality. The
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маті дистанційного навчання в закладах
вищої освіти. На основі аналізу науковопедагогічної літератури висвітлено підходи науковців до понять «дистанційна
освіта», «дистанційне навчання», «педагогічна взаємодія». Надано визначення
поняття «інтенсифікація педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання».
З’ясовано, що циклічна, діалогічна, конструктивна взаємодія, що спрямована на
спільну продуктивну діяльність її учасників,
зумовлює інтенсифікацію педагогічної взаємодії в закладах вищої освіти. Висвітлено
основні принципи організації педагогічної
взаємодії: принцип діалогізації, принцип
проблематизації змісту навчання, принцип студентоцентрованості. Охарактеризовано особливості організації педагогічної взаємодії в умовах дистанційного
навчання. З’ясовано, що складність організації педагогічної взаємодії в дистанційній освіті полягає у створенні особливого
комунікативного поля освітнього процесу;
ефективність комунікативного поля залежить від способів поєднання його параметрів, як-от: кількість учасників взаємодії та відстань між ними; щільність
взаємообміну інформацією; технічні засоби.
Наведено основні принципи інтенсифікацій педагогічної взаємодії в закладах вищої
освіти: умотивованість до взаємодії між
студентом і викладачем, студентом та
студентом(ами); взаємообмін і співпрацю
між суб’єктами взаємодії; інтерактивні
технології навчання; оперативний зворотний зв’язок; час, необхідний для виконання
завдання; інформування студентів щодо
результатів навчання; використання різних методів та засобів навчання, технічних
зокрема. Розглянуто три типи взаємодії
в умовах дистанційного навчання: «студент – контент», «студент – викладач»,
«студент – студент(и)». Наведено методи
інтенсифікації педагогічної взаємодії в дистанційній освіті, обґрунтовано доцільність
їх застосування.
Ключові слова: дистанційне навчання,
вищий навчальний заклад, педагогічна взаємодія, дидактична взаємодія, інтенсифікація
педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання.

quality of DL depends on various factors, including
the availability and technical equipment of DL learning platforms, quality of the Internet-communication,
access to distance learning technologies, interaction
of students and teachers, etc.
The interaction between the participants of the educational process that determines satisfaction as well
as a positive attitude to learning and, consequently,
higher learning outcomes has become a crucial factor for the effectiveness of DL. Meanwhile, the rapid
transformation of educational activities has led to the
“copying” of traditional organizational forms of learning



and assessment methods in the format of DL resulted
in a lack of interaction, educational one in particular, between participants of the educational process.
Analysis of recent research and publications. Theoretical and practical aspects of distance
learning were considered in the works of both foreign and domestic scientists: O. Andreev, V. Bykov,
V. Kukharenko, E. Polat, O. Rybalko and others. The
issues of using the innovative computer technologies
in were studied by I. Bogdanova, T. Koval, S. Konyushenko, M. Zhaldak and others.
The conducted theoretical analysis also showed
that the problem of interaction was investigated
by domestic and foreign scientists in the following
fields of research: philosophical and cultural aspect
(O. Jesuitov, S. Karepova, M. Kagan, G. Bush and
others); various aspects of educational interaction
(O. Bodalov, V. Kan-Kalyk, O. Leontiev, I. Zimnya,
Y. Babanskyi, V. Slastyonin, O. Gonchar and others).
However, it should be noted that the intensification of
the educational interaction in the educational process
at HEIs as a pedagogical problem has not yet been
examined with the in-depth analysis.
The aim of the article is to reveal the essence
of the concept “intensification of educational interaction in higher educational institutions in the distance
learning format”, to characterize the features of educational interaction in the DL format, to determine the
basic principles of educational interaction intensification in the DL format.
Methods: analysis, comparison, generalization
and systematization of scientific and theoretical principles, synthesis.
Literature review and discussions. The concept of distance learning has different interpretations as a scientific and educational problem due to
the different level of research of distance education
(hereinafter – DE). Based on the review and qualitative analysis of the scientific and educational literature, scientists O. Zawacki-Ritzgter, E. Batsker and
S. Vogt identified three meta-levels that highlight the
current research fields and underpin the understanding of the concept “distance learning” by scholars:
1) macro level: systems and theories DE (access to
DE, equality in access to DE, ethical issues, globalization of education and cross-cultural issues, systems and institutions of DE, theories and models of
DE, research methods in DE and knowledge transfer); 2) meso-level: management of DE, organization and technologies of DE (economic issues, DE
efficiency, educational technologies, innovations,
technical support services for those who study in
the DE format, quality assurance of DE); 3) micro
level: teaching and learning in distance education
(DE system design, interaction and communication
in DE, characteristics of participants) [1].
In our research, we focus on the micro level of
research and consider DL as a form of DE, which
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has the following characteristics: is an electronic
form of organized educational process (V. Bykov,
O. Fedorova); adapts traditional forms of classes and
paper teaching aids to telecommunication, which
determines the use of information and communication technologies (A. Rybalko, V. Kukharenko); has
specific tools, modes, teaching methods (E. Polat,
A. Petrov); based on the principles of personalized learning (V. Yarovenko); provides interactive
educational interaction of students and teachers
without direct contact of participants of interaction
(M. Moore); provides comprehensive support for
purposeful and controlled intensive independent
work of the listener (O. Pavlenko).
In this paper we rely on the concept of “distance
learning”, which is defined in the regulations of the
Ministry of Education and Science of Ukraine as
an individualized process of acquiring knowledge,
skills, abilities and methods of human cognitive activity, which occurs mainly through indirect interaction
process in a specialized environment that operates
on the basis of combination of modern technologies
(psychological-educational technologies as well as
information and communication ones) [2].
The concept of “interaction” in the electronic environment, in DL in particular, scientists characterize
as electronic communication (S. Nilova); computer
communication or communication mediated by a
computer (N. Volkova, O. Arestova); Internet communication (L. Khalyapin); computer-supported collaboration (O. Arestova); a human-computer interaction
(N. Volkova).
It should be noted that in our work among the
main types of communication via a computer, we
define: the agent-object interaction, i.e. human-computer interaction; the agent-agent interaction, i.e. the
interaction between the agents of the educational
process carried out via a computer (computer-mediated interaction). In our study, we investigate the
agent-agent interaction.
Educational interaction is interpreted by scientists as: educational communication (O. Bodalov,
V. Kan-Kalyk and others) or communication as a
mechanism of educational interaction (T. Yatsenko);
a special kind of educational activity (K. Rogers and
others); essential characteristics of the educational
process (V. Slastyonin); a set of educational situations (I. Zyazyun, I. Krivonos, N. Tarasevich and
others); way of organizing the educational process
(Yu. Babanskyi); mutual activity and mutual influence
of educational process participants (S. Smirnov,
E. Shiyanov and others) [3].
In this work we define the intensification of
educational interaction in the conditions of DL as
an increase in the number of indirect situations of
educational interaction aimed at solving problems
of the educational process to enhance student learning outcomes.
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Scientists A. Chickering and Z. Gamson outlined
the principles of providing quality educational services by HEIs, which determine the intensification of
educational interaction in the educational process,
namely: encouraging interaction between student and
teacher, student and student (s); mutual exchange
and cooperation between the agents of interaction;
interactive learning technologies; prompt feedback;
the time required to complete the task; timely informing students about learning outcomes; the use of
various teaching methods and techniques as well as
ones supported with technical means in particular [4].
Significant qualitative parameters of educational
interaction in the DL format affecting the quantitative
characteristics of the mentioned phenomenon are
the following: the physical presence of participants
(agents of interaction); mutual activity and mutual
influence of interaction participants; purposeful communicative activity of participants mediated by a computer with the Internet access stipulating the use of
information and communication technologies; joint
work of educational process participants.
According to the principle of dichotomy and the
criterion of «degree of activity», scholars distribute
the following models of interpersonal interaction:
mono-agent (linear) models of interaction and polyagent (cyclic) personality-oriented model of interaction. Linear models of interaction commonly lead to
socio-psychological alienation of its participants as
they are destructive and conflicting ones by nature.
The agent-agent model of interaction is a constructive and interactive one characterized by each participant’s purposeful influence on the other participant to
satisfy his/her interests.
The modes of work characteristic to DL, in which
the educational interaction of the subjects of the educational process is realized, differ in the level of interactivity and the level of intensification of educational
interaction. To examplife:
– synchronous mode takes place in real time using
audio, video conferencing, such as Zoom, Microsoft
Teams, Google Meet, Skype, etc. (online classes,
lectures, seminars, etc.), when all participants of
the educational process are simultaneously present
in the web-based environment. This mode helps to
increase the level of intensification of educational
interaction as this type of interaction is characterized
by intermediate feedback;
– asynchronous mode carried out with a delay in
time via interactive educational platforms, such as
Moodle, Google Classroom, or other means e-mail,
forums, social networks, etc. The educational process is delivered according to a schedule convenient
for teachers and students. Intensification of educational interaction is caused by timely messages, comments of interaction participants concerning the executed task, presentation and delivery of educational
material, etc.
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The agent-agent interaction, educational in particular, some scholars interpret as the communication
process of exchanging semantic information, i.e. the
transmission of symbols. Communicative activity consists of communicative actions, “consciously aimed at
their semantic perception”. The basis of communication is the interaction of people or interpersonal communication. The structure of communication includes:
1) at least two participants, endowed with consciousness, who are able to use the norms of a particular
semiotic system (especially the language semiotic
system); 2) the situation in which communication takes
place and which the participants attempting to understand and comprehend; 3) texts, the linguistic means
of which aimed at conveying the meaning of the situation; 4) motives and goals motivating the interation
agents to communicate; 5) the direct process of transmission and perception of text messages in material
form [5, p. 497]. The meaning of a verbal message
is transmitted according to the scheme: recipient →
message → encoding → channel → destination →
decoding. The act of transmitting information from
one person to another occurs in a communicative
situation, which includes the communicator, his/her
message, the recipient to whom it is addressed, the
communication field, barriers and feedback. The process of encoding, transmitting and decoding the message takes place in the communicative field and is
characterized by intensity. The communicative field in
DE format is influenced by external conditions (availability and access to various e-learning materials,
access to the Internet, the distance between participants, etc.), social norms (different from traditional
education, design and delivery of practical classes,
seminars, etc., assessment, and feedback communication, etc.), communication scripts (communicative
situations of educational interaction mediated via a
computer and means of information and communication technologies; therefore, educational interactions
are significantly enriched with the didactic capabilities
of all models of DL).
The complexity of the educational interaction
organization in the educational process communicative field in the DL format depends on the ways of
combining its parameters. The parameters of the communicative field model defined by O. Pinchuk include:
the number of participants in the interaction and the
distance between them: near (up to 8 people) and far
(more than 8 people); density of mutual exchange of
information – deep (use of all information resources
available to participants of educational interaction)
and superficial (partial or insufficient use of information resources); technical means (computer, tablet,
etc.) direct (without the use of technical means) and
indirect (with the support of technical means) [6].
Asynchronous DL is characterized by a near, superficial or deep, indirect model of the communicative
field using interactive educational platforms (Moodle,



Google Classroom, etc.). Far, deep, indirect model
is typical for distance learning synchronous mode,
which is widely used audio or video conferencing,
such as Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype.
According to its structure, educational interaction
corresponds to the structure of joint activities and
consists of a preparatory stage (planning, modeling
and organization of future activities), stage of management or co-management of students’ learning
activities through the creation of appropriate educational conditions, stage of evaluating the results of
educational interaction.
Among the basic principles of educational interaction, scholars identify the following ones [7]:
– the principle of dialogization, i.e. for effective
dialogic educational interaction the type of polyagent
interaction is relevant characterized by equality of
its participants, their readiness for cooperation and
co-creation, coherence, productivity and effectiveness of cooperation, etc.;
– the principle of problematization of the content
of education, which contributes to the acquisition of
experience in heuristic and creative activities, the
ability to make decisions, to form the participants’ own
style of activity, as well as development of personal
qualities. In the DL format, this principle can be implemented through the creation of virtual communities,
such as “Community of Inquiry”, the use of thematic
forums, chats and some more teaching methods;
– the principle of student-centeredness includes
personalization and individualization of learning.
Individualization of education in the DL format provides a flexible learning schedule due to its interactive nature supported with the use of information
and communication technologies allowing the use of
various technologies and teaching methods, such as
“Flipped classroom” technology, gamification technology, “Peer teaching” technology, creating virtual
communities, such as Community of Inquiry, using
forums, chats, etc.
Personalization of education, in contrast to individualization, involves the creation of conditions for
determining each student’s own educational trajectory and is based on personality-oriented learning
which changes the role of the teacher. The teacher
is an assistant, facilitator of the student personality
development. Due to this factor, the nature of the educational situation management changes – there is a
gradual transition from management through co-management to self-management, the switch from the
authoritarian character of interaction to democratic
one. It changes the student’s attitude to the acquisition of competencies from the reproductive acquisition of knowledge to a productive creative process
initiated by the student in the process of joint activities
and various forms of interaction. For example, students are invited to take a “Kahoot” quiz based on the
study material, share additional information on the
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forum, comment, supplement and evaluate other students’ messages (“Peer evaluation” technology), etc.
In M. Moore’s work on interaction, three types of
interaction have been identified: student-content, student-teacher, student-student(s) [8].
Student-content interaction. Scientists L. Velytchenko, O. Pinchuk define this type of interaction as a
“didactic interaction”. This type in essence is an interactive process of the system of educational tasks as
well as the interaction between the student and the
content of the discipline or the object of study [6].
The presentation of the content of the discipline and
the formulation of educational tasks by the teacher
are the determining conditions for the acquisition of
knowledge, acquisition of skills and abilities by the
student. This type of interaction should be aimed at
internalization, i.e. the gradual formation of external
activities into internal, consisting of three subsystems:
subsystems of conditions ensuring the construction of
a given action; subsystems of conditions supporting
the acquisition of this action of the intended properties, qualities; subsystems of conditions of assimilation of an external action as a mental one. The intensification of student-content interaction depends on
the nature of modeling of this educational interaction
type by the teacher, as it can refer to information-oriented (or contemplative-reproductive) and interactive
(or transformative-productive) interaction and affects
learning outcomes.
The student-teacher interaction is focused on the
dialogue between students and the teacher. It should
be kept in mind that the task of a teacher in DL is
to design a communicative field, which involves the
design of educational activities (content, operational
and motivational activities), the design of educational
influences and educational interaction organization
mediated by a computer. The teacher should take
into consideration the requirements to the dialogue,
in particular the basic psychological requirements to
maintain the appropriate level of students’ motivation,
taking into account the age and students’ individual characteristics, as well as motives for using the
Internet, the role of which increased significantly due
to the COVID-19 pandemia, when HEIs were forced
to switch to the DL format.
The main motives for using the Internet include:
business purposes, cognitive motives, communication; cooperation, self-affirmation, affiliation or group
membership; self-realization, recreation and games.
The predominant motives for using the Internet for
students of HEIs are cognitive motive, communication, affiliation.
According to M. Moore, the purpose of the student – teacher interaction is to intensify educational
and cognitive activities by forming an indicative basis
of activity, as well as positive students’ motivation
and self-motivation to study the discipline. N. Talizina
notes that learners often underestimate the orienta-
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tion stage and “overjump” to the executive one, but
at the initial, orientation stage, the students become
aware of the purpose, plan and means of action and
learn the scheme, algorithm of action, which is a system of guidelines and instructions for performing various actions [9]. To intensify the educational student –
teacher interaction teachers make presentations of
the discipline, explains the discipline goals and objectives, outline the content, competencies, learning outcomes, diagnostic tools and the like. Teachers also
provide counseling, and / or monitor and correct, if
necessary, student learning activities. As N. Talizina
states, operational control provides feedback and
contains information on the compliance of a given
educational activity independently performed by
the participant of educational activity in an external
form (for example, using models, diagrams, formulas, samples for simulation, drawings, etc.); monitor
the correctness of activities, etc. Learning outcomes
should be presented in the form of external language
(oral or written). This provides a significant increase
in the degree of generalization of action by replacing
specific objects with their verbal description. Assimilation of educational activities is accompanied by an
“internal didactic conversation”, when learners tell to
themselves the algorithm of the activity performance
to be mastered. This type of interaction is characterized by intense feedback between the interaction
participants. In DL, the interaction of students and
teachers can be synchronous, mediated by video
conferences, chats or asynchronous through correspondence, e-mail, and discussion boards.
Student-student interaction(s) take place in the
teacher’s physical presence in real time or at the
specified time and have the following modes of educational activities organization – frontal mode (communication between one participant and the group),
group mode (communication between two, three or
more agents within the group among its members
or with the teacher), pair mode (communication
between two participants). According to the level of
interpersonal relations formation, such educational
interaction can be characterized as rivalry or cooperation. G. Siemens notes that the student – student
(s)interaction in DL format can be considered as a
four-stage continuum: 1. Communication: discussion
of the problem and ways to solve it; 2. Collaboration: exchange of ideas, information, resources, etc.;
3. Cooperation: each participant performs his part of
the work and pursues his goal; 4. Community: combining the results of each work to achieve a common
goal [10]. An example of a student-student interaction
is the “Community of Inquiry” method. Therefore, for
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the intensification of the student – student interaction
at HEIs cooperation between the participants of the
interaction is one of the crucial factors.
Conclusions. For the intensification of educational interaction in the DL format is accompanied with
a cyclical, dialogical, constructive interaction aimed at
joint productive activities of its participants. The complexity of the of educational interaction organization
at HEIs is explained through a special communicative
field of the educational process, the effectiveness of
which depends on combination of its parameters.
Further prospects in this direction are to substantiate the educational conditions for the intensification
of educational interactions at HEIs in the context of
distance learning.
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У статті порушується питання представлення навчальної інформації за допомогою
графічних засобів візуалізації, зокрема інфографіки і ментальних карт. Узагальнення
теоретичних аспектів механізмів сприйняття людиною інформації дозволило визначити такі основні властивості людського
мозку, як асоціативність, ієрархічність та
візуалізація. Це сприяло виділенню інструментів для покращення формування понять
і зв’язків між ними, для організації групової
діяльності, навчального партнерства, для
особистісного розвитку здобувачів освіти
тощо. Одним із таких інструментів є ментальні карти, запропоновані Т. Бьюзеном,
які набули популярності ще в минулому столітті. Оскільки асоціативне, або радіантне,
мислення є природним для людини, представлення різноманітних процесів у вигляді
графів дозволяє не лише отримати цілісне
уявлення про них, але й виявити головні та
другорядні властивості, особистісні згадки
тощо. Ментальні карти дозволяють представити великий об’єм інформації в компактному вигляді, цілісно її візуалізувати.
На сучасному етапі ментальні карти знайшли свій подальший розвиток і поширення через цифрові застосунки, зокрема
MindMeister. У роботі узагальнюються правила побудови ментальних карт і обґрунтовується доцільність їх використання як
потужного засобу покращення освітнього
результату. Позитивна динаміка когнітивної сфери спостерігається, згідно з
таксономією Б. Блума, у здобувачів освіти
на всіх етапах розвитку навичок високого
мислення: запам’ятовування, розуміння,
застосування, аналізу, синтезу, оцінки. Зміни
в афективній і психомоторній сферах виявляються у сформованості таких особистісних якостей, як лідерство, відповідальність,
комунікабельність, надійність.
Запропоновані рекомендації унаочнюють
застосування методу для формування всіх
компонент структури пізнавальної діяльності, для формування навичок структурування інформації.
Висновки зроблено на основі результатів, отриманих у процесі педагогічного
експерименту, організованого протягом
2020–2021 років зі здобувачами освіти педагогічних спеціальностей.

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Цифровізація всіх аспектів життєдіяльності людства зумовлює появу якісно нових механізмів сприйняття, обробки, зберігання та використання інформації, що потребує сформованості
відповідних навичок.
Велика кількість досліджень щодо особливостей мислення сучасної людини доводить, що
інформація, зокрема освітнього спрямування,
стає усвідомленою лише тоді, коли вона чітко
структурована, подана в компактному форматі,
зрозуміла на інтуїтивному рівні тощо. Справді,

Ключові слова: ментальні карти, візуалізація інформації, таксономія Б. Блума,
навчальні результати.
The article raises the issue of presenting educational information with the help of graphic visualization tools, in particular, infographics and mental maps. The generalization of the theoretical
aspects of the human perception mechanisms of
information made it possible to determine such
basic properties of the human brain as associativity, hierarchy and visualization. This led to
devote tools for improving the formation of concepts and connections between them, providing
group activities, educational partnerships, for
the personal development of students and so
on. One of these tools is mental maps proposed
by T. Busen, which gained popularity in the last
century. Since associative or radiant thinking is
natural for a person, the representation of various
processes in the form of graphs allows not only
to get a holistic view of them, but also to identify
major and minor properties, personal memories,
and so on. Mental maps allow us to present
a wealth of information densely and to visualize
it holistically.
At the present time, mental maps have found
their further development and distribution through
digital applications, for instance, MindMeister.
The article summarizes the rules of construction
of mental maps and substantiates the feasibility
of their using as a powerful means of improving educational results. Moreover, according to
B. Bloom’s taxonomy, the positive dynamics of
the cognitive sphere are observed in students at
all stages of development of high thinking skills:
memorization, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation. Changes in the affective and psychomotor spheres are manifested in
the formation of such personal qualities as leadership, responsibility, sociability, reliability.
The proposed recommendations illustrate the
use of the method for the formation of all components of the cognitive activity structure and for the
formation of structuring information skills.
The conclusions are based on the basis of the
results obtained during a pedagogical experiment organized during 2020–2021 with students
of pedagogical specialties.
Key words: mental maps, information visualization, B. Bloom’s taxonomy, educational results.

інформаційні потоки сприяють формуванню покоління з так званим кліповим, мережевим мисленням, що спирається на візуалізацію даних.
Такі трансформації є цілком природними й
обґрунтованими.
Методи візуалізації інформації широко використовуються педагогами для побудови асоціативного куща, узагальнювальних таблиць, діаграм
тощо. Але в умовах зростання кількості цифрових
ресурсів доцільно проаналізувати нові інструменти, які дозволяють унаочнити, якісно систематизувати навчальний матеріал.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз класичної літератури засвідчує, що основними властивостями людського мозку є асоціативність, ієрархічність та візуалізація. Так, асоціації розглядаються як «зв’язок подій, фактів,
предметів, психічних явищ (відчуттів, уявлень,
думок, почуттів, рухів) з певними законами (суміжністю, подібністю, контрастом), виражений виникненням одного з них, яке спричинює появу у свідомості індивіда іншого чи інших психічних явищ або
процесів і закріплення їх у пам’яті» [1]. За словами
відомого фізіолога П. Анохіна, можливості мозку з
формування асоціативних зв’язків значно перевершують його можливості збереження інформації [2].
Ієрархічність мозку пояснюється вченими як
можливість мозку виділяти ключовий елемент,
який перебуває в центрі всіх асоціацій [3]. Як
результат виникає граф образів, пов’язаних із деяким поняттям. Візуальне, або радіантне, мислення
Хорст Мюллер пояснює як процес появи множинних асоціацій, які згодом стають центральним
образом уже для іншого асоціативного процесу [4].
Вивчення особливостей оперативної пам’яті
дозволило вченим виокремити деякі її компоненти:
об’єм, швидкість кодування інформації, діапазон.
Так, Джордж А. Міллер обґрунтовує, що об’єм оперативної пам’яті обмежується сімома одиницями
інформації, який збільшується в разі розбиття
інформаційного потоку на пов’язані елементи [5].
Також дієвим засобом розширення об’єму є перекодування інформації: за допомогою символів
у хімії або математиці, букв та знаків у лінгвістиці,
графів у геометрії або архітектурі, схем в історії
або біології тощо.
У будь-якому разі систематизація та структурування інформації дозволяють виділити ключові елементи, встановити взаємозв’язки для
подальших дій, пов’язаних з обробкою, зберіганням та передачею отриманих даних. Доведено,

що саме систематизація і структурування є тими
психологічними механізмами, завдяки яким
людина здатна до ефективної обробки великих
обсягів інформації [6].
Загальновідомо, що науковий текст краще
сприймається або запам’ятовується, якщо його
структурувати, тобто представити у вигляді асоціативного куща, схеми, таблиці, графа тощо. Особливо ефективним є засіб перекодування в разі
неоднорідності інформації або відсутності зв’язків
між її складниками. В епоху цифровізації навіть
виник такий новий науковий напрям, як інформаційна архітектура, що досліджує методи і засоби
структурування інформації; принципи її систематизації; інструментарій навігації, пошуку й обробки [7].
Поширення набуло й представлення інформації за допомогою інфографіки. І хоча передача та
запам’ятовування інформації засобами графіки
відомі ще із часів наскельних малюнків, ідеографічного письма тощо, сучасний розвиток інфографіки дозволяє створювати візуалізації, які є
зрозумілими поза віковими і мовними відмінностями. Яскравими прикладами є набори піктограм,
які використовуються для позначення сервісних
послуг в готелях та аеропортах, для унаочнення
алгоритмів здійснення платежів у банках, для візуалізації динаміки захворюваності або вакцинації
населення країни, світу тощо.
Одним із відомих та популярних способів структурування, систематизації та візуалізації інформації є ментальні карти, або карти розуму, які
вперше запропонував Т. Бьюзен. Оскільки асоціативне, або радіантне, мислення є природним для
людини, представлення у вигляді графів різноманітних процесів дозволяє не лише отримати
цілісне уявлення про них, але й виявити головні та
другорядні властивості, особистісні згадки тощо.
Пояснюючи можливості ментальних карт, Т. Бьюзен пропонує цей графічний метод як універсаль-

Правила побудови ментальних карт
Правило
Виразність (на рівні відчуттів,
емоцій тощо)
Пошук асоціацій

Однозначність у поясненні
поняття

Білатеральність
(одночасне залучення обох
півкуль головного мозку)
Ієрархічність асоціацій
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Таблиця 1

Рекомендації
–– варіації кольорів, розмірів шрифтів, об’ємність зображень;
–– максимальне залучення засобів інфографіки;
–– відстань між гілками й елементами сприяє кращій їх візуалізації.
–– різнокольорові стрілки оптимізують показ зв’язків між елементами;
–– кодування інформації.
–– текстове пояснення асоціації бажано виражати одним словом, писати його
друкованими літерами над лінією;
–– візуально довжина лінії має відповідати довжині відповідного ключового
слова;
–– головні лінії позначаються як більш щільні;
–– зображення мають бути однозначними;
–– слова розташовуються горизонтально.
–– дотримання логіки подання інформації: від простого до складного, від конкретного до абстрактного, від цілого до його частин тощо.
–– кожний елемент співвідноситься з іншим за принципом «ціле – частина»;
–– усі лінії доцільно нумерувати.



ний ключ для активізації потенціалу мозку, а також
виокремлює чотири суттєві властивості:
–– об’єкт вивчення перебуває в центрі уваги;
–– основні теми пов’язані із центральним
об’єктом лінями, схожими на гілки;
–– ці гілки мають пояснення у вигляді ключових
слів або малюнків (зокрема, інфографічні) і можуть
аналогічно розділятися на гілки другого (третього
тощо) порядку;
–– гілки формують цілісну систему [8].
Вимоги, дотримання яких дозволяє активізувати роботу мозку для відтворення асоціацій на
рівні сенсорних відчуттів, пам’яті, емоцій тощо,
учений систематизував і розробив відповідні рекомендації (табл. 1).
Т. Бьюзен зазначає, що «графічний образ автоматично з’являється в полі зору, а значить, і мозку.
Він породжує численні асоціації і стає ефективним чинником для запам’ятовування. Окрім цього,
образ актуалізується відразу на декількох рівнях
сприйняття. <…> Якщо якесь слово має ключове
значення для інтелект-карти, його варто перетворити на образ, використати водночас переваги
об’ємного зображення, палітри кольорів і привабливої форми» [8, с. 95].
Різні аспекти використання ментальних карт
досліджувалися у процесі пошуку ідей під час мозкового штурму, структурування інформації, планування діяльності, візуалізації шляхів вирішення
проблеми. Узагальнення сучасних досліджень
засвідчує, що застосування карт дозволяє представити великий обсяг інформації у стислому вигляді,
візуально сприймати інформацію цільним блоком.

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
Їх регулярне використання сприяє розвитку та
впорядкуванню мислення; формуванню навички
структурування інформації; розвитку умінь бачити
ядро і зв’язки, мислити логічно й образами [6].
Актуальність ментальних карт посилюється у
зв’язку із трансформаціями сприйняття навчальної інформації здобувачами освіти (низький рівень
оперативної пам’яті, кліповість мислення, небажання читати текст, обсяг якого перевищує екранну
сторінку). Саме візуалізація процесів мислення за
допомогою ментальних карт дозволила висунути
гіпотезу про те, що даний метод дозволяє коригувати не тільки когнітивні процеси, які приховані від
безпосереднього спостереження, але й ураховувати афективні і психомоторні якості особистості.
Мета статті – вивчення впливу ментальних
карт на якість результатів навчання.
Виклад основного матеріалу. У своїй роботі,
зважаючи на традиційні підходи до створення карт,
ми користувалися сучасними цифровими застосунками для реалізації окресленого завдання.
Так, найбільш поширеними є MindMeister, Bubbl.
us, Cacoo.com, Comapping, Coggle, Dabbleboard,
Fishbone, iMindMap, MAPMYself, Mind42, Mindomo,
LOOPY, Wisemapping, XMind.
З метою перевірки висунутої гіпотези нами були
розроблені ментальні карти з основних тем кожної освітньої компоненти, які викладаються авторами статті. З одного боку, такі засоби візуалізації сприяють формуванню цілісного сприйняття й
усвідомлення конкретної теми. З іншого, завдання
доповнити або розширити готову ментальну карту,
удосконалити її за допомогою кольору або інфо-

Рис. 1. Стандартна структурна схема методичної системи
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Рис. 2. Динаміка позитивних змін у когнітивній
сфері здобувачів освіти

графіки, знайти помилки тощо передбачають залучення таких розумових процесів високого рівня,
як аналіз, синтез, оцінка. Наприклад, у дидактиці
детально розглядається тема «методична система навчання», яка надалі, у процесі опанування
дисциплін методичного циклу має конкретне наповнення. Так, відповідна стандартна ментальна
карта (рис. 1) стає тим інструментом, який дозволяє сформувати у здобувачів освіти не тільки
репродуктивні знання, але й науково-дослідницькі
компетентності.
Наведемо деякі варіанти завдань, які розроблені на основі цієї карти.
Репродуктивного рівня:
а) виділи головні і другорядні гілки кольором,
щільністю ліній;
б) додай малюнки, які сприятимуть кращому
запам’ятовуванню кожного елемента карти.
Продуктивного рівня:
а) додай конкретні приклади до елементів гілки
«методи» («засоби», «форми»);
б) створи окрему карту із трьома рівнями гілок
для кожного головного елемента даної схеми.
Освітній процес ми розглядаємо згідно з таксономією Б. Блума як опанування здобувачами
всіх етапів із розвитку навичок високого мислення,
як-от: запам’ятовування, розуміння, застосування,
аналіз, синтез, оцінка [9; 6].
Застосування методу ментальних карт у роботі
зі студентами педагогічного факультету протягом
двох років дозволило нам відзначити позитивні
зрушення як у когнітивній сфері розвитку (рис. 2),
так і в афективній і психомоторній.
Когнітивні процеси ми оцінювали, спираючись
на динаміку таких якостей, як уміння вилучати
необхідну інформацію з пам’яті, розуміти вимоги
до навчальних завдань, застосовувати алгоритми
і процедури виконання цих завдань, аналізувати
умову та результати освітньої діяльності, створю-

128

Випуск 35. 2021

вати якісно нові інтелектуальні продукти, оцінювати за допомогою об’єктивних критеріїв.
Зміни в афективній і психомоторній сферах
аналізували на основі сформованості таких особистісних якостей здобувачів освіти, як лідерство,
відповідальність, комунікабельність, надійність.
Висновки. Аналіз результатів нашого дослідження дозволяє нам рекомендувати ментальні
карти як навчальний метод, який сприяє формуванню у здобувачів освіти навичок структурування
та систематизації інформації, що позитивно впливає на якість освітніх результатів. Так, студенти, які
брали участь в експерименті, показали не тільки
покращення вмінь використовувати готові ментальні карти, але й здатність конструювати нові
відповідно до освітніх завдань. Крім того, у них
збільшуються швидкість і якість опрацювання
потоків навчальної інформації, розкриваються
творчі здібності. Застосування цифрових сервісів
для створення ментальних карт дозволяє організовувати командну роботу, взаємодіяти в мережі,
створювати динамічні презентації в режимі мозкового штурму тощо.
Перспективи використання цього методу цікаві
і в корекційній роботі, оскільки полегшують намагання людини з особливими потребами висловитися за допомогою малюнків, а педагогу допомагають краще зрозуміти специфіку особистісних
якостей таких учнів, отже, і більш точно підібрати
освітні методики.
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Статтю присвячено організаційно-педагогічним принципам формування культури
здоров’я майбутніх фітнес-тренерів закладів вищої освіти. Зазначено, що факт погіршення здоров’я студентської молоді активізував пошук дієвіших методів оздоровлення
та, відповідно, питання формування в майбутніх фахівців культури здоров’я як активного чинника його зміцнення та збереження
протягом життя.
У статті окреслено гостру потребу підготовки здорової, високоосвіченої, компетентної, культурної та фізично підготовленої особистості студентів до професійної
діяльності, яка б відповідально ставилася як
до власного здоров’я, так і до результатів
свого навчання та майбутньої професіональної діяльності.
З’ясовано, що останнім часом роль фізичного виховання як навчальної дисципліни
потребує модернізації освітнього процесу
відповідно до сучасних вимог сьогодення.
Визначено, що програми з фізичного виховання майбутніх фітнес-тренерів мають
теоретичні, методичні й практичні невідповідності сучасним вимогам модернізації
системи вищої освіти. Виявлено існування
наявних суперечностей між високим рівнем
наукових досліджень із питань використання сучасних педагогічних фізкультурнооздоровчих технологій і застарілими принципами й підходами до розв’язання освітніх
завдань із метою оздоровлення сучасної
молоді.
Установлено відсутність організаційнопедагогічних принципів формування саме
культури здоров’я майбутніх фітнес-тренерів. Розкрито сутність загальнодидактичних принципів (принцип науковості
й доступності; принцип системності й
наступності; принцип свідомості; принцип
безперервності; принцип гуманізації; принцип індивідуалізації; принцип культуровідповідності) й специфічних принципів (принцип
адаптивності; принцип інтегративності;
принцип холістичності; принцип полікультурності; принцип комунікативності) формування культури здоров’я студентів. Розглянуто основні педагогічні підходи щодо
формування культури здоров’я майбутніх
фітнес-тренерів (особистісно зорієнтований; компетентісний; системний; культурологічний; акмеологічний; праксеологічний та
аксіологічний), які стали засадничими під час

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Останнім часом майже в усіх країнах
світу можна спостерігати стрімке погіршення стану
здоров’я населення, особливо сучасної студентської молоді. Це пов’язано з погіршенням різних
умов життя, зокрема економічних, політичних,
соціокультурних, що спричинило реальну загрозу
збереження та відтворення людського потенціалу
як важливого фактору національної безпеки кожної держави [2].

формування культури здоров’я майбутніх
фітнес-тренерів.
Ключові слова: професійна освіта, різнопрофільні заклади вищої освіти, культура
здоров’я, організаційно-педагогічні принципи,
майбутні фітнес-тренери.
The article is devoted to the organizational and
pedagogical principles of forming the health culture of future fitness trainers of higher education
institutions. It is noted that the fact of deteriorating health of student youth has intensified the
search for more effective methods of recovery
and, accordingly, the formation of future health
culture as an effective factor in strengthening and
maintaining it throughout life.
The article outlines the urgent need to prepare
a healthy, highly educated, competent, cultured
and physically prepared student personality for
professional activities, which would be responsible for their own health, as well as for the results
of their studies and future professional activities.
It was found that recently the role of physical education as a discipline requires the modernization
of the educational process in accordance with
modern requirements of today. It is determined
that the programs of physical education of future
fitness trainers have theoretical, methodological and practical inconsistencies with modern
requirements for the modernization of higher
education. The existence of existing contradictions between the high level of scientific research
on the use of modern pedagogical sports and
health technologies and outdated principles and
approaches to solving educational problems in
order to improve the health of modern youth.
There is a lack of organizational and pedagogical
principles for the formation of a culture of health
of future fitness trainers.
The essence of general didactic principles (principle of scientificity and accessibility; principle of
system and continuity; principle of consciousness; principle of continuity; principle of the main
pedagogical approaches to the formation of the
culture of health of future fitness trainers (personality-oriented; competence; system; culturological; acmeological; praxeological and axiological),
which became fundamental in the formation of
the health culture of future students, are considered.
Key words: professional education, various
institutions of higher education, health culture,
organizational and pedagogical principles, future
fitness trainers.

Водночас постала необхідність впровадження
новітніх інноваційних підходів до освітньої діяльності студентів в системі вищої професійної освіти,
а саме впровадження феномену фітнес-культури
як ефективного засобу формування належного
стану здоров’я та культури здоров’я студентів,
що ґрунтується на культурно-оздоровчих принципах, які спрямовані на формування в студентської
молоді основ і культури здоров’я, а також цінностей, потреб, знань, умінь і навичок щодо збере-
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ження та зміцнення здоров’я оздоровчими засобами фітнес-технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом спостерігається стрімке погіршення стану здоров’я населення України, зокрема
студентської молоді, у зв’язку зі значними недоліками в системі охорони здоров’я, соціальною
та економічною кризою, різким падінням рівня та
якості життя на тлі поганої екологічної та політичної ситуації в країні в цілому [6]. Серед головних
причин погіршення стану здоров’я сучасної молоді
окремі науковці (С. Гаркуша, В. Жамардій, Т. Жлобо,
Є. Захаріна, Г. Іванова) вбачають неефективність
сучасної організації фізичного виховання в різних
закладах вищої освіти (далі – ЗВО) України [5].
Деякі вчені (Ю. Бойчук, Д. Воронін, Г. Грибан,
Г. Карпенко, М. Носко) стверджують про те, що
головною причиною погіршення всіх компонентів здоров’я студентів є відсутність сформованого поняття «культури здоров’я» як провідного
чинника його зміцнення та збереження протягом
життя [7]. У зв’язку із цим на сучасному етапі розвитку нашої держави першочерговим завданням
є зміцнення здоров’я студентської молоді шляхом
формування їх культури здоров’я (Ю. Мельник,
В. Горащук, І. Сорокіна, Г. Капранова, Е. Блашко,
Л. Вовк; Н. Грибок, Ю. Усачов, С. Іванчикова [5].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У процесі навчання у ЗВО
студент поступово набуває досвіду професійної
діяльності. Успішність цього процесу визначається
результатами цілеспрямованої діяльності з вибору
професії. У системі вищої професійної освіти під
час реалізації стратегії гармонійного розвитку студентів пріоритет надається фізичному розвитку й
здоров’ю, яке натепер має низький показник серед
інших країн [3].
Відомо, що чинна програма з фізичного виховання студентів має теоретичні, методичні й практичні невідповідності сучасним вимогам модернізації системи вищої освіти, а саме існують
суперечності між високим рівнем наукових досліджень у галузі розробки, використання сучасних
педагогічних фізкультурно-оздоровчих технологій і застарілими принципами й підходами до
розв’язання освітніх завдань. Освітній компонент
змісту дисципліни не відповідає дійсності, оскільки
відсутні дієві організаційно-педагогічні принципи
формування культури здоров’я студентів.
Таким чином, наукове обґрунтування організаційно-педагогічних принципів формування культури здоров’я студентів у процесі вищої професійної освіти становить важливість, актуальність і
проблематику наукового дослідження.
Метою статті є викладення організаційнопедагогічних принципів формування культури
здоров’я як головного механізму формування
культури здоров’я студенів.
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Виклад основного матеріалу. Нині система
вищої освіти України знаходиться на етапі фундаментальних змін, які характеризуються новим
розумінням принців і методів навчання, усвідомленням необхідності модернізації багатьох
навчальних дисциплін, зокрема фізичного виховання, новими сучасним методами й прийомами
ефективної освітньої та оздоровчої діяльності майбутніх фітнес-тренерів із метою створення якісної
вищої освіти й формування здорового молодого
покоління освіченого загалу й високої культури, а
саме культури здоров’я.
Крім того, поява високих освітніх вимог до рівня
знань та якості вищої освіти призвела до значних
розумових навантажень і високої відповідальності
під час освітнього процесу студентів, що стало
однією з головних причини погіршення стану
здоров’я, зниження рівня адаптаційних можливостей і рухової активності, втратою ціннісних орієнтацій сучасною молоддю на здоровий спосіб життя [3].
Державна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття) [4] серед головних стратегічних завдань
щодо створення національної освіти визначила
першочерговим досягнення якісно нового рівня
змісту освіти, для реалізації якого необхідне впровадження принципово нових підходів до змісту
освітніх знань щодо формування, збереження та
зміцнення здоров’я студентської молоді.
У зв’язку із цим перед педагогічною наукою особливо гостро постала проблема підготовки здорових, високоосвічених, компетентних, культурних і
фізично підготовлених студентів до професійної
діяльності, які б відповідально ставилися до власного здоров’я, результатів свого навчання та майбутньої професіональної діяльності [6].
Основними науковими принципами формування культури здоров’я майбутніх фітнес-тренерів слугували загальнодидактичні й специфічні
принципи [2]. Загальнодидактичні принципи містять: принцип гуманізації; принцип індивідуалізації; принцип культуровідповідності, принцип
науковості й доступності; принцип системності й
наступності; принцип свідомості; принцип безперервності. Кожний із принципів має особливе значення під час формування культури здоров’я майбутніх фітнес-тренерів.
Згідно з принципом науковості в майбутніх фітнес-тренерів повинні формуватися конкретні наукові знання з культури здоров’я. Він реалізується
в змісті освітнього процесу, зокрема в його навчальному матеріалі, який зафіксовано в навчальних
програмах і навчальних підручниках [1].
Згідно з принципом доступності формування
культури здоров’я майбутніх фітнес-тренерів полягає в доборі таких методів і засобів навчання, які відповідають рівню розумового, морального й фізичного розвитку майбутніх фахівців фітнес-галузі.
Так, навчальний матеріал повинен містити таку



освітню складову частину, яка б спонукала студентів до напруження пізнавальних зусиль із метою
подальшого розвитку знань із культури здоров’я.
Відповідно до стрімкого збільшення обсягу
наукових знань і появи новітніх фітнес-технологій,
які надають нові можливості для всебічного розвитку майбутніх фітнес-тренерів, виступає такий
принцип – принцип безперервності. Він як провідний принцип оновлення освіти полягає в засвоєнні
студентами знань із культури здоров’я, які вони
будуть використовувати систематично впродовж
життя, що й формує наступний елемент моделі
формування культури здоров’я студентів.
Згідно з принципом системності й наступності
виклад основних тем і модулів повинен містити
логічні зв’язки між засвоєнням знань студентами
навчального матеріалу в послідовності від нижчого до вищого ступеня викладання, між формами
й методами навчанням і подальшими формами й
методами контролю або самоконтролю знань майбутніх фітнес-тренерів.
Принцип гуманізації передбачає ставлення до
студентів як до найвищої цінності. У його основі
лежить переконання в безмежних можливостях
кожної особистості студента та її здатності до
вдосконалення власного здоров’я. Цей принцип
повністю охоплює зміст освіти, способи її здобування, кінцеву мету, яка й розкриває всебічний
потенціал кожного студента з його індивідуальними здібностями щодо збереження та зміцнення
свого здоров’я, а врешті – формування культури
здоров’я майбутніх фітнес-тренерів.
Принцип індивідуалізації полягає в організації освітнього процесу таким чином, що під час
добору методів, форм, прийомів, способів і темпів нявчання враховуються індивідуальні особливості кожного студента, рівень розвитку їх вікових, фізичних, розумових, психічних здібностей, а
також їх уподобань і побажань.
Принцип культуровідповідності передбачає
міцний і нерозривний зв’язок фізичного виховання
з культурними надбаннями людства, зокрема зі
знаннями про особливості розвитку й становлення
загальної культури людства й культури здоров’я.
Щодо специфічних принципів, то до них було
віднесено: принцип адаптивності; принцип інтегративності; принцип холістичності; принцип полікультурності; принцип комунікативності. Принцип
адаптивності полягає в здатності пристосування
майбутніх фітнес-тренерів до різних умов навчання
з боку функціональної, структурної та поведінкової позиції, а також до змін освітнього процесу.
Принцип інтегративності передбачає єдність
освітнього, культурного, фізичного, родинного
й суспільного виховання як єдиного цілого, що
формує майбутнього фітнес-тренера як цілісну
систему. Цей принцип забезпечує доцільне
об’єднання та синтез компонентів змісту
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навчання за розробленою вибірковою навчальною дисципліною, яка має міжпредметний характер і містить цілісну систему узагальнених знань,
способів і видів діяльності з культури здоров’я та
наявних фітнес-технологій. Принцип холістичності спирається на цілісність сприйняття студентом інформації через поєднання фізичного, психічного, соціального й духовного засвоєння знань
впродовж навчання.
Принцип полікультурності розглядається як
синтез освітнього, культурного, фізичного, лінгвістичного й соціального компонентів, що мають
свій механізм втілення, серед яких освітній компонент набуває особливо важливого значення
в освітньому процесі, оскільки саме в процесі
навчання формується культура здоров’я майбутніх фітнес-тренерів.
Принцип комунікативності розглядається як
аксіологічна основа розвитку особистості й методологічна основа освіти, тобто суттю цього підходу
є розгляд освітніх явищ у контексті освітньо-педагогічної комунікації. Цей принцип є системоформувальним та об’єднювальним фактором, який
полягає в мовленнєвому спрямуванні освітнього
процесу формування культури здоров’я студентів,
спрямованого на розв’язання відповідних освітньо-педагогічних і валеологічних завдань.
Усі вищезазначені принципи спирались на
такі педагогічні підходи [2]: особистісно-зорієнтований; компетентісний; системний; культурологічний; акмеологічний; праксеологічний та аксіологічний. Так, особистісно-зорієнтований підхід
передбачає співпрацю викладача зі студентом,
необхідною умовою для цілісного розвитку якого
є створення певного освітнього простору, який
дає можливість самореалізації кожному студенту
завдяки створенню позитивної атмосфери й психологічного клімату під час формування культури
здоров’я студентів. Компетентісний підхід спрямований на досягнення інтегральних результатів
у навчанні, а саме опанування загальними, спеціальними, професійними й фаховими компетеностями майбутніх фітнес-тренерів.
Системний підхід полягає в сукупності відношень і зав’язків між ними, які розглядаються як
модель, за якою саме й будується система формування культури здоров’я студентів за певним
системним принципом, оскільки культура здоров’я
розглядається як складна система, яка має свої
особливості формування.
Культурологічний
підхід
спирається
на
вивчення внутрішнього світу майбутнього фітнестренера в контексті його культурного існування та
культурної реальності, в якій він зростає, соціалізується та формується як особистість. Акмеологічний підхід передбачає досягнення студентами
найвищих вершин у життєдіяльності й самореалізації творчого потенціалу, який складає основу
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загальнолюдьских потенційних можливостей і
зорієнтований на «акме» – вдосконалення на всіх
етапах життєдіяльності.
Праксеологічний підхід ґрунтується на філософській концепції діяльності майбутніх фітнес-тренерів в освітньому процесі в аспекті її ефективності
відповідно до професійної діяльності. Через практичні дії студентів під час навчання реалізується
праксеологічний підхід. Аксіологічний підхід визначає студента не лише як найвищу цінність суспільства, але й дозволяє вивчати явища з боку закладених у них можливостей щодо збереження здоров’я.
Висновки. Таким чином, сформовані організаційно-педагогічні принципи формування культури
здоров’я майбутніх фітнес-тренерів є важливою
умовою формування культури здоров’я студентів
в умовах здобуття вищої професійної освіти.
Перспективами подальшої роботи є удосконалення освітнього процесу майбутніх фітнес-тренерів з урахуванням організаційно-педагогічних
принципів і прийомів освітньої діяльності.
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У статті описуються особливості організації позааудиторної роботи з іноземної
мови для студентів різних спеціальностей.
Розглянуто термін позааудиторна робота
в кількох векторах. Частина дослідників
трактують таку діяльність студентів у
позанавчальний час лише як складову частину виховної роботи. Інші науковці розглядають позааудиторну роботу як одну з
форм організації вільного часу студентів.
Популярним є також тлумачення позааудиторної роботи як навчальної самостійної
діяльності студентів.
Проаналізовано, що позааудиторна робота
з іноземної мови є важливою складовою частиною навчального процесу, що має на меті
не тільки організацію самостійної діяльності студентів після занять, а й, звичайно,
поглиблення знань із предмета, розширення
кругозору (на основі культури країни, мова
якої вивчається), прояв креативності й
творчого потенціалу студентів будь-якого
фаху. Також неможливо оминути увагою
той факт, що всі позааудиторні заходи
мають виховну функцію для їх учасників.
Визначено три види позааудиторної роботи
згідно з кількістю учасників: індивідуальна,
групова й масова. Форм позааудиторної
роботи з іноземної може бути велика кількість, все залежить від підходу адміністрації
або викладача іноземної мови й активності
студентів. Було детально зосереджено
увагу на організації тих заходів, які є найактуальнішими для цікавої та продуктивної
позааудиторної роботи з іноземної мови у
вищому навчальному закладі, а саме дискусійний клуб і науково-практичний квест.
З’ясовано, що позааудиторна діяльність
з іноземної мови розширює лімітовані кордони навчального часу й дозволяє студентам продемонструвати набутті знання
на практиці без часових обмежень. Підбір
викладачем правильної форми позааудиторної роботи для студентів буде стимулювати інтерес до вивчення іноземної мови й
бажання проявляти свою індивідуальність і
творчий потенціал у подальшому навчанні.
Ключові слова: позааудиторна робота з
іноземної мови, позанавчальна діяльність,

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Пріоритетним напрямом сучасної освіти в Україні
є її комплексне оновлення на всіх рівнях та етапах. Щорічно зростають вимоги до підготовки спеціалістів різних сфер діяльності. Кожний роботодавець бажає бачити не тільки кваліфікованого у
своїй справі спеціаліста, а й сучасного, готового до
змін працівника. Людина, яка без проблем долучається до використання сучасних технологій та
інноваційних підходів у роботі, буде вигідно вирізнятись серед інших претендентів на посаду. Важливе місце у формуванні такого фахівця посідає
вивчення іноземних мов.

дискусійний
клуб,
науково-практичний
квест, творчий потенціал.
The article describes the features of the organization of extracurricular work in a foreign language for students of different specialties. The
term extracurricular work in several vectors is
considered. Some researchers interpret such
activities of students in extracurricular activities
only as part of educational work. Other scholars
consider extracurricular work as a form of organizing students’ free time. Also popular is the
interpretation of extracurricular activities as educational independent activities of students.
It is analyzed that extracurricular work in a foreign
language is an important component of the educational process, which aims not only to organize
independent activities of students after classes,
but also usually deepen knowledge of the subject, broaden horizons (based on the culture of
the country whose language is studied), creativity and creative potential of students of any specialty. Also, it is impossible to ignore the fact that
all extracurricular activities have an educational
function for their participants.
There are three types of extracurricular activities
according to the number of participants: individual, group and mass. Forms of extracurricular
work in a foreign language can be many, it all
depends on the approach of the administration
or teacher of a foreign language and the activity of students. Attention was focused in detail on
the organization of those events that are most
relevant for the organization of interesting and
productive extracurricular work on a foreign language in the university, namely the discussion
club and scientific-practical quest.
It has been found that extracurricular activities
in a foreign language expand the boundaries of
study time, which are limited and allow students
to demonstrate the acquired knowledge in practice without time limits. Selection by the teacher
of the correct form of extracurricular work for students will stimulate interest in learning a foreign
language and the desire to show their individuality and creative potential in further education.
Key words: extracurricular work in foreign languages, extracurricular activities, discussion
club, scientific-practical quest, creative potential.

Завданням сучасного вищого навчального
закладу (далі – ВНЗ) є підготовка спеціаліста, який
на достойному рівні володіє іноземними мовами,
здатного до професійного спілкування із зарубіжними партнерами, спроможного вивчати іноземну
літературу за фахом без перешкод. Навчання
такого конкурентоздатного фахівця не можливо
проводити лише за старими канонами й правилами. Ситуація потребує використання інноваційних технологій і модернізації методів викладання
іноземних дисциплін в навчальний і позанавчальний час. Шляхом проведення позааудиторної
роботи з іноземної мови процес вивчення цієї
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дисципліни буде лише прискорюватися та вдосконалюватися за умови підбору правильного виду
позааудиторного заходу викладачем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Опрацювання сучасної науково-педагогічної літератури свідчить, що питання організації позааудиторної роботи досліджувалось у різних аспектах. Позааудиторну роботу як важливу складову
частину вищої освіти у своїх працях розглядають:
Т. Іванайська, О. Медведєва, І. Карпова, Н. Галєєва, А. Алексюк, Н. Грекова, М. Іванова, Л. Онучак, І. Сулим-Карлір та інші. Заслуговують також
уваги наукові розвідки Т. Левченко, Н. Абашкіної, Л. Михайлової, М. Борисенко, Н. Гузієвої,
Н. Лошкарьової, Л. Пуховської, де розглядається
викладання іноземної мови у ВНЗ із професійно
спрямованими дисциплінами. Нами було розглянуто також роботи А. Кордонської, О. Сиротіна,
Л. Ритікової, в яких науковці поєднують позааудиторну роботу з вивченням іноземних мов, проте
вони розглядають це питання лише в контексті
однієї спеціальності, пропонуючи лише вузько
спрямовані види позааудиторної діяльності студентів. На нашу думку, питання організації позааудиторної роботи з іноземної мови може зацікавити викладачів ВНЗ різних спеціальностей.
Таким чином, нами була виділена не вирішена
раніше частина загальної проблеми, що й зумовило тему дослідження.
Мета статті полягає у визначенні особливостей організації позааудиторної роботи для студентів, що навчаються за різними спеціальностями,
з метою вдосконалення їх знань з іноземної мови
й розкриття творчого потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Опанування
іноземної мови – це непростий і місткий процес, що
займає досить багато часу. Як відомо, найкраще
мова вивчається під час її практичного застосування, проте обмежені рамки аудиторного часу
не завжди дозволять це робити в повному обсязі
й на достойному рівні. Виправити цю ситуацію
можливо за умови раціональної організації всього
навчального процесу шляхом введення позааудиторної роботи з іноземної мови. Залучення студентів до такої діяльності, на наш погляд, сприяє
розширенню світогляду й вдосконаленню їх знань
із мови, що були отримані на лекціях і семінарах попередньо. Розвиток їхньої креативності,
естетичних смаків, уміння працювати в команді
й знайомство з новою культурою та побутом країни, мова якої вивчається, в майбутньому завжди
стане в пригоді людині будь-якої професії.
Позааудиторна робота, як правило, розглядається науковцями в кількох векторах. Частина
дослідників трактують таку діяльність студентів
у позанавчальний час лише як складову частину
виховної роботи (І. Хлистун, О. Резніченко, Л. Кондрашова, С. Шашенко й інші).
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Позааудиторна виховна робота особливо важлива в процесі формуванні особистості, оскільки
вона дещо відрізняється від загального навчального процесу своєю різноманітністю та неординарними видами її проведення. Ефективність і
результативність позааудиторної роботи залежить від дотримання всіх умов під час її організації [5, с. 287].
Інші науковці розглядають позааудиторну
роботу як одну з форм організації вільного часу
студентів (В. Бочелюк, В. Коваль, В. Коваленко,
Т. Ковальчук та інші).
Позааудиторна робота у вищому навчальному
закладі – складова частина навчально-виховного
процесу, одна з форм організації дозвілля студентів. Вона влаштовується та проводиться в позааудиторний час органами студентського самоврядування за активної допомоги й тактовного
керівництва з боку педагогічного колективу, особливо кураторів груп [4, c. 114].
Популярним є також тлумачення позааудиторної роботи як навчання самостійної діяльності студентів (А. Алексюк, Н. Грекова, М. Іванова, Л. Онучак, І. Сулим-Карлір).
У статті науковець М. Іванова самостійну
роботу студентів розглядає у двох видах: аудиторному, що виконується на занятті чи в інший передбачений для цього навчальний час, і позааудиторному, який своєю чергою може бути обов’язковим
і факультативним, причому перший із них повинен
регулюватися навчальним планом [1, c. 13].
Ототожнюючи вищезазначені тлумачення терміну позааудиторна робота, ми доходимо висновку, що доцільним буде розгляд цієї діяльності не
тільки в одному певному векторі.
Зважаючи на те, що ми розглядаємо не просто
позааудиторну роботу у ВНЗ, а саме організацію
цієї діяльності з іноземної мови для студентів різних спеціальностей, – ми маємо своє тлумачення
цієї дефініції. На нашу думку, позааудиторна
робота з іноземної мови є важливою складовою
частиною навчального процесу, що має на меті не
тільки організацію самостійної діяльності студентів після занять, а й, звичайно, поглиблення знань
із предмету, розширення кругозору (на основі
культури країни, мова якої вивчається), прояв креативності й творчого потенціалу студентів будьякого фаху. Також неможливо оминути увагою той
факт, що всі позааудиторні заходи мають виховну
функцію для їх учасників. Вміння самостійно підготувати й організувати певний позааудиторний
захід або проєкт з іноземної мови, побудувати
правильну й комфортну роботу в команді, швидко
знайти правильний вихід у нестандартній проблемній ситуації, що може виникати під час підготовки або проведення позааудиторного заходу з
іноземної мови, дисциплінує студента й готує його
до «справжнього життя» .



Позааудиторна робота у ВНЗ може проходити
за різними сценаріями, зважаючи на кількість учасників і готовність викладача іноземної мови або
адміністрації навчального закладу до організації
такого заходу. Одним із важливих критеріїв, що має
враховуватися під час планування заходу в позанавчальний час, є принцип добровільності учасників. Позааудиторний захід, що був нав’язаний
його організатором, не буде мати ніякого успіху
й не буде виконувати виховну, освітню та розвивальну функції, що було закладено в його основі.
Завданням викладача іноземної мови або
адміністрації ВНЗ під час планування будь-якого
виду позанавчальної діяльності є врахування
індивідуальних особливостей та інтересів студентів, беручи за основу їхню майбутню професію.
Не слід забувати про той факт, що навчальний
матеріал з іноземної мови, що буде закладений
в основу позанавчального заходу, має співпадати
з навчальним планом, за яким працюють студенти
на практичних заняттях і семінарах.
Зазвичай, дослідники виділять три види позааудиторної роботи згідно з кількістю учасників:
індивідуальна, групова й масова.
Індивідуальна позааудиторна робота з іноземної мови може проводитися з окремими студентами. Для таких учасників можна запропоновати:
декламування уривку з твору або вірша мовою,
що вивчається, підготовку доповіді або презентації іноземної країни й особливостей проживання
в ній, виготовлення стінівок або збірок цікавих
фактів іноземною мовою тощо. Залучення до
такої діяльності може проводитися як на постійній
основі, так і епізодично.
Групова форма позааудиторної діяльності
з іноземної мови може об’єднувати студентів однієї групи або одного курсу, оскільки вони
навчаються за одною програмою. Цей вид позанавчальної роботи має чітку організаційну структуру й планується заздалегідь як організатором,
так і його учасниками. До такої форми можна
віднести: гуртки, дискусійні клуби, науково-практичні квести, розмовні вечори й інше. Проходити
такі заходи можуть щотижнево (гуртки, розмовні
вечори) або з періодичністю кілька разів на рік
(дискусійні клуби, квести).
Масові форми позааудиторної роботи можуть
охоплювати студентів різних курсів і спеціальностей. Ці заходи плануються заздалегідь, проте
часто не мають певної структури. До таких видів
відносимо: фестивалі, конкурси, науково-практичні конференції, тематичні вечори й тижні іноземної мови. Проводять такі позаааудиторні
заходи, як правило, не більше 1–2 рази на рік.
Отже, форм позааудиторної роботи з іноземної мови може бути велика кількість, все залежить
від підходу адміністрації або викладача іноземної
мови й активності студентів. Зупиняємось деталь-
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ніше на тих формах, які вважаємо найактуальнішими для організації цікавої та продуктивної позааудиторної роботи з іноземної мови у ВНЗ.
Одним із перших розглянемо таку групову
форму позааудиторної роботи, як дискусійний
клуб. Критичне мислення та особистісна орієнтація в сучасному світі є важливою складовою частиною освітнього процесу. Застосування методу
дискусій у навчальному й позанавчальному процесі, на нашу думку, якнайкраще сприяє опануванню правильними навичками спілкування в
будь-якій ситуації. За допомогою цього методу
студенти вчаться вести полілог або діалог, поважати чужу думку й формувати й відстоювати
власну думку, адекватно сприймати критику й
похвалу, долати труднощі або страх перед комунікацією чужою мовою та перед висловлюванням
своїх власних думок.
Дискусія допомагає кожному студенту реалізувати свої власні здібності, використати набутий життєвий досвід для засвоєння нових знань.
Зацікавленість самостійно розв’язати проблему,
навколо якої йде дискусія, є стимулом процесу
пізнання [6, c. 331].
Організація такого дискусійного клубу з іноземної мови у ВНЗ не займе багато часу й не потребує багато зусиль. Головне – запросити активних
і творчих студентів, що забажають покращити й
поглибити свої знання з іноземної мови, й пояснити їм основні правила участі в клубі. Підготовку
до дискусії влучно проводити протягом 2–3 попередніх занять – це опрацювання лексики й фразеології з мови, що вивчається. Викладачу доцільно
буде акцентувати студентів на тому, як правильно
розпочати дискусію, як представити себе, як ввічливо долучитися до обговорення та як яскраво
закінчити її. Важливим є також розподіл ролей.
Викладач, як правило, може взяти на себе роль
ведучого, оскільки так він зможе тримати під контролем перебіг позааудиторного заходу. Розподіл
ролей між студентами може відбуватись за допомогою жереба або за алфавітом, згідно зі списком
учасників. Надавати можливість обирати учасникам самостійно, яку позицію вони будуть відстоювати, не продуктивно, оскільки під час вибору теми
можуть виникнути серйозні конфлікти між майбутніми дискутантами.
Організовуючи дискусію, викладач повинен сам
мінімально говорити, його основне завдання для
тих, хто виступає, – створити умови невимушеної бесіди. Протягом проведення дискусії викладач лише записує помилки й недоліки в мовленні
виступаючих, не виправляючи їх. Серед учасників рівень володіння іноземною мовою може бути
різний, а постійне їх коригування під час активної
частини дискусії буде заважати студентам. Роботу
над помилками можливо провести на наступному
засіданні дискусійного клубу.
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Питання, що виносяться на дискусію, мають
бути провокаційними, проте вони повинні співпадати з лексичним і граматичним матеріалом, який
або вивчався раніше, або вивчається зараз за
програмою дисципліни. Проте обирати тему самостійно також не правильно. Нецікава тематика
дискусії не зможе залучити студентів до участі
в ній і не дасть бажаного результату. Студенти
можуть взяти в ній участь, але диспут буде «штучним», лише кілька стандартних фраз. В іншому
випадку студенти можуть взагалі відмовитися від
участі в клубі. Зважаючи на це, слід запропонувати кілька тем у межах навчального плану.
Отже, організація такого позааудиторного
заходу, як дискусійний клуб формує в студентів
культуру мовлення та навчає їх правильно застосовувати набуті знання з іноземної мови на практиці.
Реформування системи вищої освіти нині створює сприятливі умови для впровадження активних
методів навчання та сучасних інноваційних технологій як під час проведення аудиторних, так і під
час позааудиторних занять. Одним із таких популярних методів є технологія вебквесту, що використовується під час організації науково-практичних квестів.
Засновники технології вебквесту Б. Додж і
Т. Марч визначають його як дослідницьку довідково-орієнтовану діяльність, у результаті якої студенти здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси й відеоконференції [3, с. 346].
У словнику-глосарії «Інноваційні технології
навчання» вебквест розглядається як інтерактивний процес, під час якого студенти самостійно
одержують необхідні знання, використовуючи
ресурси Інтернет; проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються ресурси Інтернет [2, c. 98].
На думку В. Шмідт, вебквести – це мініпроєкти, основані на пошуку інформації в Інтернеті.
Завдяки такому конструктивному підходу до
навчання студенти не тільки добирають та упорядковують інформацію, отриману з Інтернету,
але й скеровують власну діяльність на поставлене перед ними завдання, пов’язане з їхньою
майбутньою професією [7].
Використання методу вебквесту на заняттях
з іноземної мови є досить актуальним питанням
і розглядається багатьма дослідниками у різних
аспектах. На нашу думку, часові рамки аудиторного навчання не можуть дозволити студентам
повноцінно захистити свій проєкт і взяти активну
участь в обговоренні його особливостей, а тому
він втрачає свою значущість для них. Наступного
разу вони можуть втратити бажання брати участь
у будь-якому варіанті позааудиторної роботи.
Можливість проведення позааудиторного заходу з
іноземної мови, в основі якого буде застосована
технологія вебквесту, надасть простір для роз-
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криття креативного потенціалу студента й систематизації набутих знань із мови без поспіху й надмірних переживань.
Організація науково-практичного квесту у ВНЗ
як одного з форм позааудидорної діяльності має
проходити структуровано. Можна виділити такі
етапи в цій роботі для викладача: вибір матеріалу з іноземної мови, підбір учасників серед охочих, підготовка до проведення квесту, пояснення
умов для участі в ньому для студентів, організація
захисту проєктів, оцінювання отриманих результатів та їх обговорення з учасниками.
Науково-практичний вебквест має в основі
самостійну роботу студента, продуктом якої є
створення ним оригінального й творчого дослідження з певної теми. Протягом роботи над ним
студент отримує такі вміння, як структурування
своїх знань, знайомство з різними способами
опрацювання інформації, а також формує вміння
правильно презентувати свої матеріали іноземною мовою, тим самим розвиваючи свої комунікативні здібності. Завданням викладача є лише
підбір актуальної теми для учасників цього виду
позааудиторної роботи й консультація їх стосовно
критеріїв оцінювання результату дослідження.
Висновки. Підсумовуюче все вищезазначене, можемо зробити висновок, що організація
позааудиторної роботи з іноземної мови у ВНЗ
дає багато можливостей щодо підготовки самоорганізованого, освіченого й сучасного спеціаліста зі знанням іноземних мов. Позааудиторна
діяльність з іноземної мови розширює лімітовані
кордони навчального часу й дозволяє студентам
продемонструвати набутті знання на практиці без
часових обмежень. Підбір викладачем правильної
форми позааудиторної роботи для студентів буде
стимулювати інтерес до вивчення іноземної мови
й бажання проявляти свою індивідуальність і творчій потенціал у подальшому навчанні.
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Стаття присвячена викладенню досвіду
впровадження аграрної освіти в навчальну
програму закладів вищої освіти провідних
європейських країн для навчання студентів
освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема,
аналізуються програми аграрної освіти університетів Великої Британії, Польщі й Данії,
виокремлюються знання та навички, здобуті студентами в процесі здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для формування
професійної компетентності майбутнього
фахівця аграрного профілю. Увага зосереджується на принципах організації освітньої
діяльності студентів в обраних для дослідження закладах вищої освіти, зокрема на
побудові навчальних модулів програм, які
поєднують різні аспекти сільського господарства. Досліджено можливості використання досвіду аграрної освіти в навчальній діяльності університетів провідних
європейських країн для розвитку аграрної
освіти вітчизняних університетів, зокрема
впровадження програм сільськогосподарського спрямування, на кшталт програми
«Управління сільськогосподарським бізнесом
із навчанням на виробництві» університету
Редінг (Велика Британія). Відзначено, що
вищезгадані програми для підготовки фахівців аграрного профілю мають практичну
спрямованість і значущість для аграрного
сектору економіки будь-якої країни світу.
Накреслено перспективи використання
досвіду провідних європейських країн у підготовці бакалаврів аграрного профілю у
вивченні дисциплін сільськогосподарського
спрямування студентами аграрних спеціальностей вітчизняних університетів. Виокремлено необхідні навички студентів-бакалаврів аграрного профілю для їх майбутньої
кар’єри. Схарактеризовано специфіку обраних програм аграрного спрямування для підготовки бакалаврів закладів вищої освіти.
Акцентовано на підходах до навчальної
діяльності за програмами аграрної освіти,
які спрямовані на поєднанні теоретичних
знань і практичних навичок студентів-бакалаврів в управлянні сільськогосподарським
виробництвом.
Ключові слова: аграрна освіта, аграрний
сектор, освітній ступінь, бакалавр, заклад

Постановка
проблеми
в
загальному
вигляді. Аграрна промисловість стрімко розвивається в сучасному світі. Наразі умови глобального карантину змінюють пріоритети в
освіті – постає необхідність у фахівцях аграрного профілю, потрібних для організації роботи з
виробництва харчової продукції на фермерських
господарствах. Європейські країни лідирують у
впровадженні основ аграрної освіти в навчальну
програму університетів для підготовки висококваліфікованих фахівців, яких потребує аграрна
галузь. Особливу увагу відведено вивченню предметів аграрного профілю з навчанням аграрних
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вищої освіти, навчальна програма, професійна компетентність, сільськогосподарське виробництво, навички управління.
The article is devoted to highlighting the experience of introducing agricultural education in the
curriculum of higher education institutions of
leading European countries for the education of
students with a bachelor’s degree. In particular,
the programs of agricultural education of the universities of Great Britain, Poland and Denmark
are analysed, the knowledge and skills acquired
by students are highlighted. The focus is on the
principles of organizing the educational activities of students in the higher education institutions selected for research, in particular on the
construction of educational modules of programs
that combine different aspects of agriculture.
Possibilities of using the experience of agricultural education in the educational activities of
universities of leading European countries for
the development of agricultural education of
domestic universities, in particular the implementation of agricultural programs, such as the
program “Management of agricultural business
with on-the-job training”, the University of Reading (Great Britain). It is noted that the above programs for the training of agricultural specialists
have a practical focus and significance for the
agricultural sector of the economy of any country
in the world. Prospects for using the experience
of leading European countries in the training of
bachelors of agricultural profile in the study of
agricultural disciplines by students of agricultural
specialties of domestic universities are outlined.
The necessary skills of bachelor students of
agricultural profile for their future career are highlighted. The specifics of the selected agricultural
programs for the training of bachelors of higher
education are described. Emphasis is placed on
approaches to educational activities in agricultural education programs, which are aimed at
combining theoretical knowledge and practical
skills of bachelor students in the management of
agricultural production.
Key words: agricultural education, agricultural
sector, educational degree, bachelor, institution
of higher education, curriculum, professional
competence, agricultural production, management skills.

технологій та інновацій, оскільки сучасні технології сільськогосподарського виробництва важко
переоцінити – від використання сучасних систем
дренажу до безпілотних тракторів.
У контексті інноваційного розвитку європейських країн в аграрній галузі важливою є роль
України як провідної аграрної країни-сусіда.
Оскільки у світі гостро постає продовольча
потреба, то Україна може розвивати нові ринки
збуту своєї сільськогосподарської продукції; саме
тому важливою є підготовка фахівців аграрної
галузі – від агрономів і ветеринарів до менеджерів та економістів.



Вищезазначене визначає актуальність питання
підготовки фахівців аграрного профілю не лише
в європейських країнах, але й в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аспекти підготовки бакалаврів аграрного профілю
в закладах вищої освіти розглядаються багатьма
вітчизняними
й
зарубіжними
науковцями.
Зокрема, аграрну освіту бакалаврів досліджували
такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як А. Найдьонова, В. Каричковський, Н. Антіпова, С. Заскалєта,
А. Загородня, О. Гарсіа, М. Мюлдер, Г. Куппер,
Ж. Мартінез, Т. Ланс, Р. Весселінк та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проаналізувавши наукову
літературу з питань аграрної освіти в провідних
європейських країнах, можемо зазначити, що
досвід підготовки бакалаврів аграрного профілю в
європейських країнах вивчався вітчизняними науковцями не досить.
Мета статті. З огляду на означене, метою статті
є викладення теоретико-практичного досвіду впровадження спеціалізованої аграрної освіти для бакалаврів аграрного профілю в процесі навчання студентів освітнього ступеня «Бакалавр» у провідних
європейських країнах (Британія, Польща, Данія).
Виклад основного матеріалу. Програми підготовки фахівців аграрного профілю в провідних
європейських країнах характеризуються спільними й відмінними рисами.
Зокрема, А. Найдьонова стверджує, що сільськогосподарська освіта Великої Британії охоплює вивчення як прикладних наук (біології, хімії,
фізики), так і принципів управління бізнесом, і
спрямовується на забезпечення опанування студентами теоретичними знаннями й набуття ними
навичок із цих дисциплін, необхідних для практичного впровадження в аграрно-економічне середовище держави. Дослідниця наголошує на тому,
що використання наукових і бізнесових принципів у процесі розв’язання стратегічних проблем
аграрного сектора має концептуальну значущість
для розвитку держави й суспільства, особливо
в економічному секторі й соціальній сфері. Тому
економічний простір Великої Британії передбачає
інтегративну спрямованість функціонування агропромислового комплексу й вищої освіти з метою
розв’язання стратегічних проблем, у тому числі
формування висококваліфікованого кадрового
забезпечення, здатного до постійного самовдосконалення та професійного зростання [4].
Зокрема, у Великій Британії підготовка фахівців аграрного профілю проводиться в коледжах
та університетах за програмами аграрної освіти.
Прикладом може слугувати навчальний план університету Редінг, в якому пропонуються дві програми освітнього ступеня «бакалавр»: «Сільське
господарство» й «Управління сільськогосподарським бізнесом із навчанням на виробництві».

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
Програма аграрної освіти університету Редінг
освітнього ступеня «бакалавр» «Сільське господарство» при Школі сільського господарства, політики й розвитку складається з модулів, пов’язаних із різними аспектами сільського
господарства Об’єднаного Королівства, як-от
«Вступ до сільськогосподарської та промислової
систем», «Британське сільське господарство на
практиці», «Принципи садівництва», «Харчовий
ланцюг Об’єднаного Королівства», «Вступ до маркетингу», «Вступ до менеджменту» тощо.
Навички, які здобувають студенти освітнього
ступеня «бакалавр» університету Редінг, важливі
в розвитку майбутньої кар’єри. Зокрема, програма «Сільське господарство» сприяє засвоєнню
сучасних знань ведення сільського господарства
у ХХІ столітті, набуттю фундаментальних навичок
у межах сільськогосподарського сектору виробництва й ознайомлює з останніми тенденціями світової промисловості [5, с 83].
Цілями модуля «Вступ до сільськогосподарської та промислової систем» є забезпечення
знань студентів про: соціальні, економічні й екологічні чинники, які впливають на виробництво
продуктів харчування та їх збереження; ключові
політичні й економічні фактори, які діють на забезпечення Європи продуктами харчування; чинники
впливу на виробництво харчових продуктів і ймовірні зміни в постачанні продукції в майбутньому;
розуміння тенденцій в аграрній системі; зміни
в глобальному кліматі та їх вплив на рослинні системи; системи, що належать до сфери агропромислового комплексу; приклади ведення широкої
політики обговорення проблем галузі.
У британському університеті Ноттінгем бакалаврам також пропонується програма «Сільське господарство», яка є науковим прикладним напрямом
сільськогосподарського виробництва в поєднанні
з навичками управління та маркетингу, необхідними для керівництва успішним сільськогосподарським бізнесом. Студенти в процесі навчання за
програмою отримують знання з рослинництва
й тваринництва, управління сільськогосподарським виробництвом і використанням ресурсів.
По закінченню програми студенти отримують
навички ведення бізнесу й маркетингу, які є необхідними для управління сільськогосподарською
системою найефективнішим способом [5, с. 84].
Проаналізувавши програми аграрної освіти
«Сільське господарство» університетів Редінг
і Ноттінгем, можемо зазначити, що тематика
модулів в університеті Ноттінгем ширша, оскільки
останній готує фахівців широкого аграрного
профілю для світових систем агросектору.
Університет Редінг своєю чергою зосереджений
на підготовці спеціалістів аграрного профілю
для галузі сільського господарства Об’єднаного
Королівства.
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Необхідно також відзначити, що студенти вищезазначених закладів вищої освіти мають можливість проходити практику на фермах, зокрема в кампусі Саттон Бонінгтон, на комерційних фермах та у
Центрі молочної промисловості Великої Британії.
Розглядаючи досвід Польщі в підготовці бакалаврів аграрного профілю, необхідно звернутися
до вітчизняного дослідника В. Каричковського, який
розглядає у своїй праці ЗВО Польщі, що готують
фахівців аграрного профілю за напрямом «Менеджмент» та «Управління та виробництво продукції».
Дослідник зазначає, що у Варшавському сільськогосподарському університеті навчання проводять за єдиним напрямом підготовки «Менеджмент», у Краківському аграрному університеті
також за одним напрямом підготовки «Економіка –
менеджмент в агробізнесі», а в Люблінському університеті природничих наук «Управління та
виробництво продукції» – за освітньою програмою
«Управління та виробництво в харчовій промисловості» [3, с. 286].
С. Заскалєта розглядає систему професійної підготовки фахівців аграрної галузі на прикладі Краківського аграрного університету, який
на ступінь бакалавра готує фахівців за такими
спеціальностями: сільське господарство екологічного управління економіки (перший цикл)
і сільське господарство екологічної економіки;
факультет тваринництва готує бакалаврів зі спеціальностей біологія рибальства й тваринництва (перший цикл) і рибальство й тваринництво
(другий цикл), тваринництво, біологія репродукції тварин, рибне господарство й захист водного
середовища; факультет садівництва пропонує
ступінь бакалавра зі спеціальностей агроекологія та захист рослин садівництва [2, с. 262–263].
Дослідниця зазначає, що професійна підготовка фахівців аграрної галузі в Польщі здійснюється як у рамках довузівської освіти, так і на
рівні університетської освіти, а студенти надають
перевагу отриманню сільськогосподарської освіти
в закладах вищої освіти [3, с. 264].
Університети Данії готують студентів із восьми
бакалаврських програм аграрної освіти, це,
зокрема, такі провідні університети країни, як
Копенгагенський та Орхуський університети. Так,
програма бакалавра в галузі сільського господарства Орхуського університету передбачає отримання знань у галузі сільського господарства.
До них належать лісове господарство, управління
фермами й продаж сільськогосподарської продукції. Вищеозначені університети також пропонують
спеціалізацію з таких предметів, як тваринництво,
сільськогосподарська техніка, ґрунтознавство,
сільськогосподарський бізнес, захист рослин, харчова наука тощо. Завдання студентів-бакалаврів
залежать від обраної ними спеціалізації навчання,
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наприклад, бакалавр- інженер сільського господарства проєктує та контролює сільськогосподарські машини й виробничі операції, тоді як бакалаври управління сільськогосподарським бізнесом
забезпечують організацію виробничого процесу,
відповідно, студенти, які бажають стати керівниками ферм, навчаються, як координувати діяльність фермерських господарств, контролювати
персонал і визначати зміни в процедурі ведення
сільського господарства [6].
Досвід провідних європейських країн корисний для впровадження в систему агарної освіти
України. Згідно з В. Каричковським необхідно відводити перші навчальні семестри на проходження
навчально-виробничої практики у вітчизняних
ЗВО, що є важливим моментом у процесі підготовки висококваліфікованого фахівця та дозволяє
закріпити й розширити обсяг знань, отриманих під
час навчання в бакалавраті; формує практичний
досвід майбутнього фахівця та є основою для
вдосконалення умінь і навичок управління у сфері
агропромислового виробництва [3, с. 428].
Дослідник вважає доцільним запровадження
такого досвіду у вітчизняну практику підготовки
висококваліфікованих фахівців сфери управління
агровиробництвом і спрямовує на вивчення нових
навчальних дисциплін, які зумовлюють сучасні
виклики суспільства, як «Управління знаннями»,
«Інтегрована система менеджменту», «Екологічний менеджмент», «Етика в менеджменті», «Автоматизовані інформаційні технології в менеджменті» тощо [3, с. 428–429].
Водночас Н. Антіпова зазначає, що українським аграрним ЗВО необхідне впровадження
компетентнісного підходу, наголошуючи на творчому переосмисленні практик фахової підготовки,
що давно існують у ЗВО під час формування
професійної компетентності майбутніх фахівців.
Тому компетентнісним вона називає підхід, що
спрямований на здатність особистості ефективно
здійснювати певну професійну діяльність і вміння
розв’язувати проблеми за допомогою одержаних
знань і досвіду [1, с. 55].
Висновки. Вищезазначене дозволяє дійти
висновків, що підготовка бакалаврів аграрного
профілю в провідних європейських країнах спрямована на фахівців із галузей сільського господарства й ставить перед собою цілі надання студентам необхідних знань, умінь і навичок професійної
кар’єри з урахуванням компетентнісного підходу
в навчанні. Поєднання теоретичних знань і практичних підходів до використання професійних
знань та умінь, здобутих бакалаврами в процесі
навчання, надає широкі можливості для подальшого отримання освітнього ступеня «магістр» із
сільськогосподарських наук і відкриває перспективи подальшого розвитку в галузі.



Досвід європейських країн є суттєвим у впровадженні нових галузевих дисциплін в аграрну освіту
українських ЗВО.
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Стаття присвячена проблемі формування
навчальної мотивації до вивчення студентами немовних спеціальностей іноземної
мови за професійним спрямуванням. На
основі критичного аналізу наукової літератури з проблеми дослідження з’ясовано,
що мотивація є рушійною силою у вивченні
іноземної мови, а її підвищення сприятиме
інтенсифікації процесу опанування іноземною мовою. У ході дослідження розглянуто
трактування поняття «мотивація» та її
структуру. У статті зазначено, що під час
опанування майбутніми фахівцями немовних спеціальностей іноземної мови необхідно враховувати зовнішню та внутрішню
мотивацію. Передбачено, що внутрішня
мотивація безпосередньо пов’язана з процесом вивчення іноземної мови, отриманням інтересу й морального задоволення від
навчання, тому цей вид мотивації є педагогічно значущим. У дослідженні наголошено,
що основне завдання викладача іноземної
мови за професійним спрямуванням полягає
у створенні умов для формування стійкої
внутрішньої мотивації на кожному етапі
навчання, що буде гарантувати постійний
прогрес у вивченні іноземної мови й сприятиме розвитку інтересу до вивчення іноземної мови впродовж усього життя. Визначено критерії формування мотивації та
виділено демотивувальні чинники. Схарактеризовано педагогічні фактори й умови,
що впливають на формування мотивації.
Запропоновано шляхи підвищення мотивації здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей до вивчення іноземної мови.
Обґрунтовано, що врахування професійних
потреб та інтересів студентів, реалізація
міжпредметних зв’язків, активне впровадження новітніх інтерактивних технологій
та Інтернет-технологій, використання
автентичних матеріалів, створення «ситуації успіху» й сприятливого клімату педагогічної взаємодії є головними умовами для
підвищення мотивації студентів до опанування іноземною мовою за професійним
спрямуванням. У статті розглянуто «самостійність і мотивацію» як поняття тісно
взаємопов’язані. Запропоновано здійснювати організацію навчання іноземної мови за
професійним спрямуванням зі створенням
і веденням мовного портфеля як ефективного засобу формування мотивації до опанування іноземною мовою в закладах вищої
освіти й до самовдосконалення впродовж
усього життя.
Ключові слова: мотивація, іноземна мова за
професійним спрямуванням, здобувачі вищої

Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями. На сучасному етапі створення європейського простору вищої освіти,
поглиблення міжнародного співробітництва проблема підвищення рівня володіння іноземною
мовою професійного спрямування (далі – ІМПС)
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освіти немовних спеціальностей, внутрішня
мотивація, зовнішня мотивація, інноваційні
інтерактивні технології навчання, Інтернет-технології.
The article is devoted to the issue of developing motivation towards learning a foreign
language for specific purposes by students of
non linguistic specialties. It is emphasized that
motivation is the driving force in learning a foreign language and its increasing will contribute
to the intensification of the process of mastering a foreign language. The notion “motivation”
and its structure are reviewed. It is noted that
external and internal motivation are significant
in the process of foreign language acquisition.
It is pointed out that intrinsic motivation is pedagogically crucial as it is directly related to the
process of learning a foreign language, obtaining interest, enjoyment and moral satisfaction
from learning a foreign language. It is stressed
that intrinsic motivation greatly depends on the
role of a teacher, his ability to organize learning
process effectively. The authors emphasize that
the main task of a teacher of a foreign language
for specific purposes is to create conditions for
the formation of sustainable internal motivation
at each stage of learning, which will ensure continuous progress in learning a foreign language
and promote lifelong learning. The criteria for
forming motivation to learn a foreign language
are indicated and de-motivating factors are
identified. The pedagogical factors and conditions influencing the formation of motivation are
characterized. The ways to increase the motivation of students of non linguistic specialties
towards learning a foreign language are proposed. The necessity of taking into account the
professional needs and interests of students,
the implementation of interdisciplinary links,
innovative interactive technologies and Internet
technologies, authentic materials, creating a
situation of “success " and a favorable climate
of pedagogical interaction are the main conditions for motivating students to learn a foreign
language for specific purposes. The authors of
the article consider the concepts “autonomy and
motivation” as closely related ones and recommend designing and maintaining a language
portfolio as an effective means of forming motivation to master a foreign language in higher
education institutions and to promote lifelong
learning.
Key words: motivation, foreign language for
specific purposes, teaching and learning, students of nonlinguistic specialties, extrinsic motivation, intrinsic motivation, de motivation, interactive technologies, Internet technologies.

майбутніх фахівців є особливо актуальною. Знання іноземної мови (далі – ІМ) стає не тільки складовою частиною загального культурного розвитку,
а й однією з основних умов успішної професійної
діяльності та конкурентоздатності на ринку праці.
Але, на жаль, як свідчать результати нашого дослідження, рівень опанування ІМ здобувачами вищої



освіти (далі – ЗВО) на немовних спеціальностях у
більшості недостатній для здійснення іншомовної
комунікації у професійних цілях, що є результатом
низки причин: заняття лише 1 раз на тиждень у
багато комплектних групах із різним рівнем володіння ІМ та різним рівнем усвідомлення значення
знання ІМ для подальшої професійної діяльності,
пасивність багатьох студентів під час практичних
занять, домінування обсягу часу відведеного на
самостійну роботу (2/3), не сформованість навичок самостійного вивчення ІМ.
Оптимізувати процес опанування ІМПС можливо за рахунок підвищення мотивації до вивчення
ІМПС, оскільки саме мотивація є запускним механізмом будь-якої діяльності людини і має вирішальний вплив на результат будь якої діяльності
загалом, і вивчення ІМ, зокрема. Перед сучасним
викладачем ІМПС стоїть завдання застосування
у навчанні таких методів, прийомів та технологій,
які будуть пробуджувати і підтримувати постійний
стійкий інтерес у ЗВО до вивчення ІМ не тільки
під час навчання у закладах вищої освіти, а й у
майбутній професійній діяльності, адже, ІМ потребує вивчення та самовдосконалювання протягом
всього життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою мотивації у процесі навчання займалося багато вітчизняних та зарубіжних вчених.
Так, значна увага приділялася вивченню природи мотивів (В.Г. Ассеев, В.П. Ільїн, М.В. Матюхіна, Г.І. Щукіна й інші), закономірностям формування мотиваційної сфери особистості й
мотивації навчальної діяльності (Л.І. Божович,
В.М. Клачко, Г.С. Костюк, М.Т. Левочко, О.М. Леонтьев, С.Л. Рубінштейн, М.П. Якобсон, A.H. Maslow,
E. Murray та інші). Дослідженням питання формування мотивації у процесі навчання іноземних мов
займалися Н.О. Арістова, І.А. Зимня, П.Я. Козик,
О.М. Леонтьев, Z. Dornyei, M. Ehrman, R. Gardner,
W. Lambert та багато інших.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проведений нами аналіз
науково-методичної літератури, свідчить про те,
що спеціальним дослідженням, присвяченим підвищенню мотивації до вивчення ІМПС у педагогічній науці приділяється недостатня увага.
Метою статті є вивчення педагогічних факторів,
що впливають на формування мотивації до вивчення
ІМПС здобувачами немовних спеціальностей та
визначення ефективних шляхів її підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі є
різні тлумачення сутності мотивації.
В українському педагогічному словнику поняття
мотивації трактується, згідно із С.І. Гончаренко,
як система мотивів / стимулів, що має спонукати
до певної діяльності чи поведінки [4, c. 217]. За
Г.Н. Хамедовою, мотивація – це психодинамічна
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система особистості, а мотив являє собою окрему
мотиваційну зміну, яка передбачає спонукальну
й спрямовуючу функції у цій системі [10, с. 281].
Дослідниця характеризує мотив як спонукання до
діяльності, породжене системою потреб людини
[10, с. 281]. Основна функція мотивації полягає в
організації того чи іншого виду діяльності людини
для реалізації її мотивів [7, с. 43 ].
Як складне і багатомірне поняття мотивація включає різноманіття складників: спонуки,
потреби, стимули, інтереси, цінності, очікування,
тобто всі чинники, що спонукають і регулюють
діяльність людини.
Навчальна мотивація у працях методистів та
психологів (В.М. Клачко, Л.І. Божович, М.В. Матюхіна П.Я. Козик, Н.О. Арістова, С.С. Занюк) трактується по-різному. Так, В.М. Клачко визначає цю
мотивацію як ієрархічну систему мотивів зовнішнього й внутрішнього типів, які визначають спрямованість, інтенсивність та особистісний зміст
навчальної діяльності суб’єктів навчання [6, с. 7].
Н.О. Арістова трактує мотивацію навчання, теж як
ієрархічну систему, яка формується під впливом
педагогічних умов, що містить зовнішні й внутрішні
мотиви навчання, має багаторівневу структуру,
рівні сформованості якої можна оцінити за певними критеріями та показниками, що відзеркалюють ставлення суб’єктів навчання до навчальної
дисципліни, яку вони опановують відповідно до
певних етапів [1, с. 18].
Вчені розробили різні класифікації видів
мотивації. Слідом за F. Chiew, вважаємо, що
на опанування ІМ найбільш дієвий вплив має
зовнішня (extrinsic motivation) і внутрішня мотивація (intrinsic motivation) [15, p. 98] Зовнішня
мотивація обумовлена зовнішніми обставинами
такими, як отримання балів, стипендія, нагорода,
уникнення покарання, мотиви досягнення, самовдосконалювання та саморозвиток. Внутрішня
мотивація безпосередньо пов’язана з процесом
вивчення іноземної мови, передусім – це інтерес,
отримання морального задоволення від процесу
навчання. Цей вид мотивації має сильний стимулюючий вплив на опанування ІМ. Оскільки,
саме внутрішня мотивація є педагогічно значущою: її рівень можна підвищити засобами педагогічного впливу, основне завдання викладача
ІМПС полягає у створення умов для формування
стійкої внутрішньої мотивації на кожному етапі
навчання, що буде гарантувати постійний прогрес
у вивченні ІМ та сприятиме розвитку інтересу до
вивчення ІМ впродовж всього життя (реалізація
принципу life long learning).
Треба зазначити, що існуть чинники, що демотивують процес вивчення ІМ. Практика викладання ІМПС у немовних ВНЗ та опитування студентів дозволяють виділити такі демотивувальні
фактори:
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– багаточисленні групи з різним рівнем володіння ІМ: від А1 до В2. У таких групах студенти
з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності домінують, проявляючи достатню
активність чи нудьгують, коли викладач пояснює
невстигаючим студентам відомий їм матеріал;
а студенти з низьким рівнем володіння ІМ відчувають певний дискомфорт, оскільки завдання
можуть виходити за межі їхніх можливостей;
– недостатній рівень володіння викладачем
сучасними інтерактивними освітніми технологіями й способами організації навчального процесу
у багаточисельних групах;
– великі часові перерви між аудиторними
заняттями (заняття ІМПС один раз на тиждень чи,
навіть, раз на два тижні);
– неналежний добір навчального матеріалу
для аудиторного заняття та самостійної роботи;
– надмірне виправлення помилок. Страх зробити помилки й бути виправленим часто стає на
перешкоді ефективного виконанню комунікативних завдань. Сучасна методика викладання ІМПС
наголошує на доречності вибіркового виправлення
помилок, висуваючи на перший план досягнення
поставленого комунікативного завдання та зосереджуючи увагу на помилках, які перешкоджають
його виконанню [13, с. 215];
– нераціонально організована й некерована
викладачем самостійна робота ЗВО. Лише за
умови належного керівництва самостійною роботою студентів можна створити таку атмосферу
навчального процесу, коли частка безпосередньої
участі ЗВО у вивченні ІМПС максимально збільшується, і вони починають відчувати необхідність
працювати самостійно, розуміти суть процесу опанування ІМ [12, с.190];
– низький рівень іншомовної навчально-стратегічної компетентності, тобто недостатнє володіння стратегіями в опануванні ІМ, неспроможності самостійно вчитися, брати відповідальність
за результати свого навчання.
Слідом за Н.О. Аристовою, основними критеріями формування мотивації студентів немовних
спеціальностей до вивчення ІМ ми вважаємо:
наявність пізнавальних мотивів та цілей; наявність
позитивних емоцій, які викликає процес навчання;
уміння та бажання учитися; вміння і можливості
застосовувати здобуті знання на практиці.
Аналіз психолого-педагогічної літератури [1; 6;
10; 17] та власний досвід викладання дозволять
визначити такі педагогічні фактори та умови, що
впливають на мотивацію до вивчення ІМПС: міжособистісні взаємовідносини (створення клімату
педагогічної взаємодії), зміст навчального матеріалу, організація процесу навчальної діяльності, оцінювання навчальної діяльності («створення ситуації
успіху», схвалення, визнання значимості кожного)
та наявність зворотного зв’язку від студентів.
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Оскільки, для студентів немовних спеціальностей стійким мотивом виступає необхідність застосування ІМ у майбутній професійній діяльності,
всі навчальні матеріали мають відповідати фаховим потребам, інтересам ЗВО й бути максимально
наближені до реального життя. Важливою умовою
є використання автентичних матеріалів, що значно підвищує мотивацію, і має бути максимально
впроваджено в навчальний процес, з врахуванням
рівня володіння ІМ [17, p. 255]. Викладачі ІМПС
мають у своєму арсеналі дидактичні ресурси для
інтегрування змісту навчання ІМПС у загальний
контекст підготовки майбутніх фахівців. Міжпредметні зв’язки та тісний зв’язок з профілюючими
кафедрами, сприятимуть підвищенню мотивації до опанування ІМ із професійними цілями.
Об’єднувальною ланкою для реалізації міжпредметних зв’язків є науково-дослідна робота студентів.
Студентські наукові конференції є ефективним
засобом підвищення мотивації до опанування
ІМПС. Як зазначає І.В. Некоз, перевага проведення наукової конференцій полягає в тому, що
ЗВО мають можливість самостійно обирати тему
дослідження, дослідити та написати свою доповідь, отримати оцінювання своєї наукової роботи
тощо [8 с. 208]. Це надає діяльності студентів
усвідомлено-мотивований і професійно орієнтований характер [8].
Слід зазначити, що не всі студенти першокурсники усвідомлюють важливість опанування
ІМПС для їхньої майбутньої професійної діяльності. У такому випадку є необхідність розвитку
зовнішньої мотивації. Тому ми радимо проводити
роз’яснювальну роботу щодо можливостей їхньої
мобільності й конкурентоспроможності, переконуючи першокурсників у реальних можливостях, які
відкриваються перед ними, якщо вони матимуть
високий рівень володіння ІМ. Для цього ми організовуємо зустрічі зі студентами старшокурсниками,
які брали участь у міжнародних програмах обміном студентами, грантових програмах, міжнародних проєктах та конференціях. Організація зустрічі
з носіями мови, налагодження співпраці та обмін
студентами із зарубіжними вузами також є дуже
ефективним мотиваційним фактором навчальної
діяльності з опанування ІМ.
Одним із найефективніших шляхів підвищення
мотивації до вивчення ІМПС є застосування технологій інтерактивного навчання, коли навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх студентів у груповій формі організації
освітнього процесу, в результаті чого навчальній
діяльності притаманний високий рівень активності, що є джерелом мотивації. Сутність інтерактивного навчання полягає у створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує
свою успішність та інтелектуальну спроможність.
В основу такого навчального процесу закладено



співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв’язання проблем, розвиток
вміння ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, брати на себе відповідальність,
критично та креативно мислити. Студент і викладач, при цьому, виступають рівними суб’єктами
навчального процесу, а коли студенти бачать
викладача у ролі активного учасника навчальної
діяльності, організатора, консультанта та помічника – це створює більш сприятливі комфортні
психологічні умови для співпраці й спілкування,
що своєю чергою підвищує рівень мотивації.
Досвід викладання дозволяє стверджувати, що
наявність позитивної емоційної складової процесу
навчання ІМ гарантує успіх формування внутрішньої мотивації ЗВО. Знання, навички та вміння,
отримані під час виконання певної діяльності із
максимальним залученням всіх органів чуття,
використовуючи різні стратегії навчання: візуальні, слухові та кінестетичні, є міцними. Тому, ми
радимо використовувати такі методи, прийоми та
види діяльності, які впливають на емоційну сферу
й викликають моральне задоволення від вивчення
ІМПС. Важливим також є часта зміна режимів
роботи (парна робота, у трійках, маленьких групках, карусель тощо).
Найефективнішим із боку зацікавленості ЗВО у
процесі навчання ІМПС ми вважаємо метод проєктів, ділових ігор, case метод.
Ділові ігри є чудовим засобом підвищення рівня
мотивації до вивчення ІМПС, які передбачають
моделювання конкретних професійних ситуацій.
Рівень мотивації студентів до дисципліни ІМПС
значно змінюється. Із зовнішнього (формального),
заснованого на отриманні балів, він стає глибоко
особистісним і переходить до сфери професійних
інтересів. Студенти переконуються у можливості
застосування ІМ як засобу спілкування з професійними цілями [11, с.188]. Активність студентів у ділових іграх проявляється так яскраво, що
П.М. Щербань називає її «вимушеною активністю»
маючи на увазі, що сама обстановка ділової гри
примушує учасників гри бути активними [14, с. 25].
І, як показує досвід проведення ділових ігор, студенти дійсно повністю занурюються в атмосферу
гри, що активізує процес навчання та значно підвищує його ефективність. У процесі ділової гри
здійснюються міжпредметні зв’язки, адже вона
потребує систематизованих знань, набутих під час
профільних дисциплін.
Науковці й практики обґрунтовують необхідність активного впровадження у процес навчання
ІМПС методу проєктів, що значно розвиває внутрішню мотивацію, спрямовуючи увагу на розвитку автономії студентів. Під час проєктної роботи
створюються умови, в яких кожний учасник повинен знаходити шляхи і засоби щодо дослідження
певної проблеми, усвідомлюючи необхідність
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того, що якість знань має стати його внутрішньою
потребою [5, с. 53].
Новітні інформаційні технології надають безмежні можливості як для розробки та проведення
інтерактивних аудиторних занять, так і для самостійної роботи ЗВО з вивчення ІМПС. Онлайнсервіси, платформи для створення власних
онлайн-завдань допомагають викладачам інтенсифікувати процес навчання. Інструменти дистанційного навчання мають великий вплив на розвиток
мотиваційної сфери особистості, надають можливість вивчати ІМ самостійно в домашніх умовах
[16, с. 204]. Використання різноманітних мультимедійних засобів навчання перетворюють дистанційне навчання з режиму трансляції на інтерактивний режим, допомагають підтримати інтерес
та зробити процес навчання більш продуктивним
[2, с. 173]. Мобільні додатки допомагають ЗВО
самостійно формувати іншомовні навички та розвивати вміння в ігровій формі. Підкасти, перегляд
відео, TEDx talks за професійними інтересами ЗВО
є ефективним засобом розвитку мотивації до ІМПС.
Особливий інтерес у студентів викликають
соціальні мережі. Згідно з О.В. Соверкіною та
Д.В. Золотопуп, використання Інтернет-блогів
допомагає ЗВО застосовувати свої мовні та мовленнєві знання у різних ситуаціях, обговорювати
свої думки з іншими, переносити свої знання з
однієї базової навички на інші; створювати середовище соціального навчання, що сприяє реалізації колаборативного навчання [9, с. 403]. Завдяки
використанню Інтернет-блогів на заняттях ІМ,
майбутній фахівець вчиться критично мислити,
створює нестандартні рішення під час міжкультурного іншомовного спілкування, тим самим стає
спроможним не тільки на репродуктивну діяльність, але й на продуктивну [3].
Дослідження праць науковців та власний досвід
викладання дозволяє наголосити на важливості
самостійної роботи здобувачів вищої освіти як способу формування мотивації до опанування ІМПС у
виші та до самовдосконалювання впродовж всього
життя (long life learning). Самостійність і мотивацію
ми розглядаємо як поняття тісно взаємопов’язані,
оскільки лише тоді, коли ЗВО матимуть можливість виявляти ініціативу, самостійність і творчість,
брати на себе відповідальність за результати
навчання буде належна мотивації до опанування
ІМПС. Як зазначає Т.А. Левченко, про високий
рівень вмотивованості суб’єкта свідчить його цілеспрямованість, сконцентрованість, наполегливість, самостійний творчий пошук [7, с. 43 ]. Один
із засобів підвищення мотивації до ІМ є створення
мовного портфеля, що дозволяє зробити процес
іншомовного навчання більш прозорим та ясним
для ЗВО, допомагаючи їм розвивати здатність
до цілепокладання та самооцінювання, таким
чином надаючи їм можливість поступово збіль-
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шувати свою відповідальність за власне навчання
та мотивацію до навчальної діяльності упродовж
усього життя.
Висновки. Підвищення мотивації до опанування ІМПС на немовних спеціальностях можливо лише завдяки активному впровадженню
в навчальний процес інноваційних інтерактивних
методів навчання та Інтернет-технологій, врахування професійних потреб та інтересів ЗВО, реалізації міжпредметних зв’язків, створення сприятливої атмосфери педагогічної взаємодії, ситуації
«успіху», розвитку самостійності й автономності.
Вважаємо, що забезпечення цих умов буде спрямоване на досягнення успіху в опануванні іноземної мови професійного спрямування та розвитку
стійкого інтересу до самовдосконалення впродовж всього життя.
Перспективою подальших розвідок у контексті нашого дослідження вважаємо дослідження та проєктуваня електронного мовного
портфелю як ефективного засобу мотивації до
опанування ІМПС.
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У статті розглянуто презентацію бренду
науково-педагогічного працівника закладу
вищої освіти цільовій аудиторії в інтернетпросторі як фактору підвищення його конкурентоздатності. На основі дуалістичного
підходу автором виділено взаємопов’язані
переваги й недоліки інтернет-комунікації,
пріоритетність яких залежить від ряду
факторів, серед яких специфіка сфери
застосування означеного виду комунікації
та культурний контекст. Наголошено на
здатності гіпертекстуальності одночасно
виступати фактором прискорення пошуку
інформації в інтернет-просторі й причиною появи «запінгу» як однієї з ознак інтернет-адикції. Доведено негативний вплив
умисної чи випадкової «втрати авторства»
під час шерингу інформації в Інтернеті на
персональний брендинг науково-педагогічного працівника вишу. Спрогнозовано
необхідність конкуренції викладачів закладів
вищої освіти зі штучно створеними у віртуальному інформаційному просторі персональними брендами й діпфейками. Окреслено три варіанти позиціювання бренду
науково-педагогічного працівника закладу
вищої освіти в інтернет-просторі — самостійне, в системі зонтичного бренду вишу
та як «амбасадора» бренду вишу. Обґрунтовано причини недоцільності застосування у
сфері вищої освіти технологій спіндокторінгу й тролінгу. Запропоновано три підходи до інтернет-комунікації бренду фахівця
вишу: динамічно-трендовий підхід, в основі
якого – постійне відстеження інноваційних
тенденцій в інтернет-комунікації та безпосередня участь у них; автентичний підхід,
що ґрунтується на використанні брендом
викладача вишу виключно обраних на основі
власних критеріїв форм інтернет-комунікації; змішаний підхід, в рамках якого бренд науково-педагогічного працівника закладу вищої
освіти використовує в інтернет-комунікації
зі студентською цільовою аудиторією лише
ті інноваційні тренди, які не суперечать
його автентичності.
Ключові слова: бренд науково-педагогічного працівника, бренд-комунікація, Інтернет, презентація, позиціювання.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
У сучасних соціоекономічних умовах застосування
бренду як доказу якості, надійності, популярності
та затребуваності товарів і послуг є традиційним для переважної більшості сфер діяльності,
включаючи мистецтво, ЗМІ та навіть вийшовши
на рівень державного управління, де особлива
увага надається формуванню окремих регіональних брендів, а також створенню бренду цілої
нації. Разом з тим, на висококонкурентному ринку
освітніх послуг бренд ще не здобув загального
визнання, оскільки брендингові ініціативи закладів вищої освіти поки обмежуються несистематичним застосуванням технологій бренд-білдінгу, PR
та реклами, а у науково-педагогічних працівників

The article considers the presentation of the
brand of a research and teaching employee
of university to the target audience in Internet
space as a factor of increasing its competitiveness. Based on the dualistic approach, the
author identifies interrelated advantages and
disadvantages of Internet communication, the
priority of which depends on a number of factors, including the specifics of scope of application of this type of communication and the
cultural context. The ability of hypertextuality to
simultaneously act as a factor in speeding up
the search for information in the Internet space
and the reason for the appearance of “zapping” as one of the signs of internet addiction
is emphasized. The negative impact of deliberate or accidental “loss of authorship” during
“sharing” information in the Internet on personal
branding of a research and teaching employee
of a university is proved in the article. The necessity of competition between teachers of higher
educational institutions and artificially created in
virtual information space personal brands and
deepfakes is predicted. The author proposes
three options for positioning the university professor’s brand in Internet space: independent,
in the umbrella brand system of the university, and as an “ambassador” of the university
brand. The reasons for the inexpediency of
using spindoctoring and trolling technologies in
the field of higher education are substantiated.
Three approaches to Internet communication of university professor’s brand are
proposed. The dynamic-trend approach is
based on constant monitoring of innovative
trends in Internet communication and direct
participation in them. The authentic approach
based on the use of internet communication
forms selected based on their own criteria by
the university professor’s brand. According to
the mixed approach, the university professor’s
brand can use in Internet communication with
the student target audience only those innovative trends that do not contradict its authenticity.
Key words: university professor’s brand,
brand communication, Internet, presentation,
positioning.

домінує упереджено негативне ставлення до персонального брендингу як прерогативи виключно
бізнес-середовища. Саме тому особливої актуальності набуває проблема презентації сформованого бренду науково-педагогічного працівника
вишу цільовій аудиторії в інтернет-просторі як
фактора підвищення його конкурентоздатності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів персонального брендингу у віртуальному комунікативному просторі належать
Л. Баєвій, А. Бахметьєвій, W. Lippman та іншим.
Диференціація каналів інтернет-комунікації та
уточнення параметрів їх відбору були предметом
спеціальних наукових досліджень І. Ушакової,
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B. Kalhor, Y. Lakshmi, I. Majid, A. Nikravanshalmani,
A. Pinna, S. Simin, M. Tavangar та інших. Особливості сучасних інтернет-комунікації розкрито в
працях Ю. Данька, А. Крамаренка, А. Краснякової,
О. Немеш, К. Погоцького, Л. Радкевича, П. Соловйова й інших, а перспективи їх подальшого розвитку окреслено в роботах J. Kietzmann, T. Kietzmann,
L. Lee, I. McCarthy та інших.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Поза увагою дослідників
залишилися питання щодо відбору науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти максимально релевантних інформаційним запитам студентської цільової аудиторії каналів презентації
власного персонального бренду.
Мета статті – обґрунтувати основні підходи до
презентації бренду науково-педагогічного працівника вишу в інтернет-просторі.
Виклад основного матеріалу. На сучасному
етапі розвитку цивілізації спостерігається стрімке
зростання ролі електронно-віртуальної реальності, що закономірно актуалізує необхідність
розгляду особливостей і перспектив ефективної
презентації бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (далі – ЗВО) в інтернет-просторі. З цього приводу W. Lippman слушно
зазначає, що персональний бренд завжди існував у віртуальному просторі, оскільки інформація
про публічних осіб, часто сконструйована лише
на основі реальності, презентувалася аудиторії і
сприймалася нею саме у формі «напіввигаданої».
Саме тому дослідник наголошує, що «віртуалізацію» персонального бренду не слід пов’язувати
виключно з появою принципово нових засобів
комунікації – скоріше, вони виконали роль каталізатора його «віртуалізації» [12, с. 7–8]. Разом
із тим для доінформаційної епохи характерним
було набуття популярності виключно на підставі
реальної діяльності, тоді як у сучасному комунікативному просторі відсутня просторово-часова
локалізація, що уможливлює навіть формування
персонального бренду виключно як віртуального. Означену позицію поділяє Л. Баєва, наголошуючи на існуванні трьох принципово відмінних
видів віртуальної комунікації. Дистанційно-традиційний вид віртуальної комунікації передбачає
обмін повідомленнями між знайомими в реальному житті особами і обумовлений виключно зручністю використання інтернет-зв’язку, інструменти
якого виступають лише «технічно-ситуативним
додатком» до традиційної офлайн-комунікації.
Дистанційно-елітний вид віртуальної комунікації
уможливлює інформаційний контакт між цільовою аудиторією та особою-брендом на основі її
досягнень у реальному житті. У свою чергу, для
дистанційно-номінального виду віртуальної комунікації взагалі характерне репрезентативне спілкування осіб через їх цифрові аналоги (в тому числі
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з використанням вигаданих аватарів і нікнеймів).
Таким чином, дистанційно-елітний та дистанційнономінальний види віртуальної комунікації передбачають заміну реальних образів комунікаторів
репрезентованими віртуальними образами через
відсутність реального міжособистісного контакту
між ними [1, с. 7].
Дуалістичний підхід дозволяє простежити низку
прямо чи опосередковано взаємопов’язаних переваг і недоліків інтернет-комунікації, здатних набувати пріоритетності в залежності від специфіки
сфери застосування означеного виду комунікації
і навіть культурного контексту. До незаперечних
переваг інтернет-комунікації доцільно віднести:
– інтерактивність як здатність швидко і з максимальною релевантністю реагувати на інформаційні запити аудиторії;
– доступність
презентації
комунікатором
інформації великій за обсягом аудиторії без урахування просторово-часових факторів (наділення
статусом «публічного автора» всіх бажаючих);
– таргетинг (спроможність чіткої індивідуалізації інформаційного впливу на аудиторію, обрану
відповідно до висунутих адресантом комунікації
критеріїв)
– відсутність суттєвих комунікативних фільтрів
і бар’єрів для поширення інформації;
– варіативність, що базується на нелінійній
природі інтернет-комунікації (наприклад, здатність
інтернет-комунікаторів одночасно спілкуватися
в декількох чатах без втрати точок контакту, яка
спрощує відносно декількох суб’єктів/об’єктів/пропозицій застосування операцій аналізу/синтезу/
порівняння/узагальнення тощо);
– здатність обмежити обсяг вхідної інформації;
– можливість відносно анонімної комунікації;
– транспарентність (інформаційна прозорість
і достовірність, яка уможливлює достатній рівень
обізнаності для прийняття виважених рішень)
[5, с. 205–207].
«Гіпертекстуальність» як фактор прискорення
пошуку інформації й цілеспрямованої раціональної взаємодії з іншими комунікаторами теж
може бути умовно віднесеною до числа переваг
інтернет-комунікації. Втім, слід наголосити і на
породженні нею «запінгу» – практики хаотичного
переходу з одного інтернет-ресурсу на інший без
усвідомленої причини, яка в психолого-педагогічній літературі віднесена до ознак інтернет-адикції [4, с. 154; 5, с. 206]. Негативними наслідками
інтернет-запінгу в сфері вищої освіти постають
непродуктивне використання викладачами вишу
та студентами робочого/навчального часу, а також
зниження стійкості й концентрації їх уваги та глибини мислення.
Ще однією «полярною» особливістю інтернет-комунікації є її доступність. З одного боку,
здатність популяризувати потенційно релевантну



запитам студентської цільової аудиторії інформацію завдяки «шерингу» (поширенню в соцмережах, на сайтах або форумах) базується на законі
вільної конкуренції, уможливлюючи ефективну
бренд-комунікацію навіть для фахівців, позбавлених можливості вкладати у це значні матеріальні
ресурси. З іншого боку, внаслідок неконтрольованого збільшення обсягу інформації з’явилась
велика кількість недостовірних загальнодоступних
інформаційних матеріалів, а також загострилась
проблема плагіату в інтернет-середовищі. Вищеозначені тенденції відчутно впливають на сферу
вищої освіти, ускладнюючи досягнення глобальних і локальних цілей науково-педагогічної діяльності. Окрім того, умисна чи випадкова «втрата
авторства» у процесі поширення запозиченої
інформації позбавляє бренд автора означеної
інформації закономірної уваги з боку студентської
цільової аудиторії і чинить негативний вплив на
процес його персонального брендингу через руйнування балансу між цільовою аудиторією, котра
створює попит на певного роду інформацію, та
науково-педагогічним працівником вишу як потенційним автором відповідної інформаційної пропозиції [6, с. 29–32, 291, 298].
Затребуваною суспільством функціональною
перевагою інтернет-комунікації виступає швидкість обміну текстовими повідомленнями та їх
«умовна безадресантність» (на відміну від «візуально-вербальної» форми інтернет-комунікації в
режимі реального часу, текстова інтернет-комунікація передбачає можливість багаторазової
корекції повідомлень перед відправленням і «дистанціює» комунікаторів завдяки мінімізації ролі
зворотного зв’язку, тому є затребуванішою сучасними комунікаторами). Таким чином, первісно
позитивна властивість інтернет-комунікації стала
причиною відчутного зниження рівня емпатії до
співрозмовника, одним із яскравих доказів чого
слугує ускладненість інтерпретації комунікаторами образно-емоційного змісту текстових повідомлень, написаних без використання емотиконів
(«смайликів») [8, с. 7].
Проблема надмірної дистанційованості бренду
науково-педагогічного працівника вишу від студентської цільової аудиторії в інтернет-комунікації
знаходить відображення і в усвідомленій / вимушеній відмові від слідування сучасним інтернеттрендам або у відчайдушних спробах слідувати
ним всупереч власній автентичності, набуваючи
особливої вираженості на тлі конфлікту поколінь
між відмінними за віком колегами однієї кафедри
або між викладачем вишу та студентами. Водночас інтернет-комунікація тяжіє до узагальнень,
тому упередженість студентської цільової аудиторії щодо несучасності бренда фахівця здатна
загалом погіршити процес сприймання від нього
будь-якої інформації, а також компенсувати дефі-

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
цит інформації про певну властивість цього персонального бренду вірогідними оціночними судженнями з негативним значенням. Своєю чергою
відсутність в Інтернеті інформації про науковопедагогічного працівника закладу вищої освіти теж
упереджено розцінюється студентською цільовою
аудиторією як сигнал про потенційну нерелевантність його інформаційних повідомлень вимогам
сучасного ринку освітніх послуг, для якого інтернет-присутність вже стала звичною [8, с. 6].
Однією із сучасних загроз для персонального брендингу постає перспектива поширення
інтернет-простором діпфейків (від англ. “deep
learning” – глибинне навчання та “fake” – підробка) – створених за допомогою штучного інтелекту продуктів синтезу попередньо розрізнених
аудіо-, фото- й відеоелементів, а саме: фото-діпфейків (заміна обличчя особи на фото), аудіодіпфейків (зміна/імітація голосу або озвучування
тексту голосом певної особи на аудіо), відеодіпфейків (зміна обличчя / тіла особи на відео),
аудіо- й відео-діпфейків (синхронізація артикуляції
відповідно до вимовляння особою зміненого тексту, зокрема іншою мовою) [10, с. 135, 144]. Таким
чином, перспективу використання діпфейків в
інтернет-просторі доцільно розглядати не тільки
як фактор підвищення ефективності професійної
підготовки у виші фахівців сфери кіно, дизайну,
архітектури, IT тощо, але й в аспекті умисного
створення і поширення у віртуальному інформаційному просторі свідомо неправдивих матеріалів за участю бренду викладача вишу, які несуть
реальну загрозу для його репутації. Окрім цього,
поширення діпфейків здатне розбалансувати конкуренцію між персональними брендами, незаслужено наділивши одних із них не притаманними їм
перевагами (наприклад, створивши відеозаписи
виступів фахівця перед авторитетною аудиторією, яких насправді не було). Більше того, вищеокреслені технології уможливлюють створення
та просування персонального бренду ненаявної
особи, образ якої презентуватиме максимально
релевантні запитам студентської цільової аудиторії атрибути. Таким чином, у середньо- чи навіть
короткостроковій перспективі науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти потрібно
бути готовими до конкуренції зі штучно створеними у віртуальному інформаційному просторі
персональними брендами.
Ефективність презентації бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти в інтернет-просторі залежить від вибору оптимальних
каналів бренд-комунікації зі студентською цільовою
аудиторією, до переліку яких доцільно віднести:
– вебсайт (персональний сайт викладача та
офіційний сайт закладу вищої освіти, від імені
якого бренд науково-педагогічного працівника
звертається до цільової аудиторії);
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– корпоративні/приватні блоги фахівця або
ЗВО;
– власні акаунти науково-педагогічного працівника / офіційні акаунти ЗВО чи його структурного
підрозділу (кафедри, факультету) в соцмережах;
– спеціалізовані довідкові сайти (наприклад,
сайти для профорієнтації абітурієнтів) тощо
[2, с. 10; 9, с. 55].
Слід зазначити, що вищевикладений список
каналів інтернет-комунікації бренду зі студентською цільовою аудиторією недоцільно вважати
вичерпним щонайменше з трьох причин:
1) з огляду на перспективу появи в майбутньому принципово нових за сутністю і формою
каналів інтернет-комунікацій;
2) з урахуванням можливості зміни спрямованості вже існуючих каналів інтернет-комунікацій,
що підвищить ефективність їх використання в
брендингу викладача вишу або стане цьому на
заваді;
3) зважаючи на вже неодноразово зафіксовану
зміну пріоритетів щодо вибору цільовою аудиторією бренду науково-педагогічного працівника
ЗВО оптимальних для неї форм і каналів інтернеткомунікації.
На особливу увагу заслуговує уточнення специфіки позиціонування бренду науково-педагогічного працівника ЗВО в інтернет-просторі – він може
позиціонувати себе «самостійно» (автономно від
закладу вищої освіти), в системі зонтичного бренду
вишу в якості його суббренду або як «обличчя»
бренду вишу (засіб популяризації установи в очах
цільової аудиторії). Пропорція переваг і недоліків кожного з вищеокреслених варіантів позиціонування залежить не тільки від стратегії формування і просування бренду науково-педагогічного
працівника ЗВО, але й від стану його сформованості. Наприклад, якщо бренд викладача виступає
відносно бренду вишу в ролі бренду-«зірки» (позитивно впливаючи на нього) чи бренду‑«важеля»
(покращуючи положення вишу на ринку, де сам
фахівець є відносно новим «гравцем») – бренд
викладача може не отримати синергійного ефекту
від спільної з брендом вишу презентації в інтернет-просторі, тоді як бренд установи матиме
з цього чималий зиск [11, с. 75; 13, с. 15; 14, с. 9].
Слід уточнити, що специфіка науково-педагогічної діяльності дещо обмежує інструментарій
інтернет-комунікації бренду викладача вишу зі
студентською цільовою аудиторією, оскільки вона
опосередкована не тільки функціональними, але
й морально-етичними факторами. Зокрема, актуальна для PR (особливо для політичного PR) технологія спіндокторінгу передбачає необ’єктивний
виклад інформації з метою приховування від аудиторії негативних для бренду фахівця фактів або їх
донесення з умисними інформаційними викривленнями, практично являючи собою «менеджмент
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новин», тому її використання у сфері вищої освіти
є закономірно обмеженим. Однак, саме спіндокторінг може стати основою протидії діпфейкам,
здатним необґрунтовано і безпідставно зашкодити
репутації науково-педагогічного фахівця [7].
Ще одним мережевим феноменом, активне
використання якого викладачем вишу є небажаним (принаймні, в межах сфери вищої освіти),
виступає тролінг – «вид віртуального спілкування з
порушенням етики мережевої взаємодії, що виражається у вигляді прояву різних форм агресивної,
знущальної і образливої поведінки для нагнітання
конфліктів» [3, с. 18]. З одного боку, тролінг здатен забезпечити високу впізнаваність особи та/
або обстоюваної нею позиції в ході комунікації, з
іншого – інтернет-комунікація з елементами тролінгу переповнена застосуванням маніпулятивних
методів і не передбачає системну взаємовигідну
взаємодію комунікаторів. Саме тому здатність
тролінгу «будь-якою ціною» досягти диференціації чи дезорієнтації одноманітно налаштованої
соціальної групи або ж консолідувати позиційно
розрізнену аудиторію для спільної протидії позиції «троля» протирічать принципам педагогічної
етики (зокрема, педагогічного гуманізму, толерантності, моральної відповідальності тощо), хоча
доцільно припустити, що питання стосовно можливості часткового використання контрольованого і «неагресивного» тролінгу в умовах сучасної
інтернет-комунікації викладача вишу зі студентською цільовою аудиторією буде неодноразово
актуалізуватися в майбутньому.
Висновки. Необхідність і доречність включення
інтернет-комунікації до складу бренд-комунікації
науково-педагогічного працівника закладу вищої
освіти із цільовою аудиторією зумовлена можливістю додаткового використання релевантних для
обох сторін каналів комунікації.
Перспективним напрямом розвитку теорії
бренд-комунікації науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти зі студентською цільовою аудиторією є превентивна підготовка до конкуренції зі штучно створеними у віртуальному
інформаційному просторі персональними брендами й діпфейками.
Деструктивний
вплив
неконтрольованого
«шерингу» створеної науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти інформації простежується в демпінгу її авторської вартісності, появі
умисних / неумисних інформаційних викривлень
та актуалізації проблеми академічного плагіату.
Контраргументами до необхідності надлишкового використання науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти енергетично-часових
ресурсів для підтримки інтернет-комунікації із
цільовою аудиторією на належному рівні виступають як високий коефіцієнт корисної дії означених комунікаційних заходів завдяки зверненню до



релевантних інформаційним запитам студентської
цільової аудиторії каналів презентації персонального бренду, так і можливість застосування одного
з трьох індивідуалізованих підходів до інтернеткомунікації персонального бренду, зокрема:
– динамічно-трендового, який передбачає
постійне відстеження інноваційних тенденцій в
інтернет-комунікації та безпосередню участь у них;
– автентичного, що характеризується максимальною незалежністю бренду викладача вишу
від сучасних трендів і хайпів і використанням
виключно обраних на основі власних критеріїв
форм Інтернет-комунікації;
– змішаного, котрий дозволяє використовувати
в інтернет-комунікації бренду фахівця вишу зі студентською цільовою аудиторією лише ті інноваційні тренди, які не суперечать його автентичності.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Баева Л.В. Виртуальная коммуникация: классификация и специфика. Известия Саратовского
университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 5–10.
2. Бахметьєва А.М. Використання вітчизняними
університетами соціальних мереж у PR-комунікаціях.
Communications and Communicative Technologies.
2018. Вип. 18. С. 4–12.
3. Данько Ю.А. «Тролінг» як новий вид віртуальної комунікації. Український соціум. 2013.
№ 4 (47). С. 17–25.
4. Крамаренко А.О. Соціальні медіа та бізнес:
можливості і загрози. Соціальна економіка. 2016.
№ 1. С. 152–155.
5. Краснякова А.О. Проблеми дослідження комунікативних практик в інтернет-середовищі. Наукові

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
студії із соціальної та політичної психології. 2017.
Вип. 39. С. 202–211.
6. Немеш О.М. Віртуальна діяльність особистості: структура та динаміка психологічного змісту :
монографія. Київ : Слово, 2017. 391 с.
7. Погоцкий К.Э., Соловьев П.Л. Спиндокторинг как технология защиты интересов организации
в медиапространстве. Корпоративные стратегические коммуникации. URL: https://elib.bsu.by/bitstr
eam/123456789/159384/1/36-51.pdf.
8. Радкевич Л.А. Розвиток digital brand’а: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 6–11.
9. Ушакова І.О. Соціальні мережі як засіб впливу
на взаємовідносини з клієнтами. Системи обробки
інформації. 2012. Вип. 8 (106). С. 54–58.
10. Deepfakes: Trick or treat? / J. Kietzmann,
L.W. Lee, I.P. McCarthy, T.C. Kietzmann. Business Horizons. 2020. Vol. 63. Issue 2. P. 135–146.
11. Kalhor B., Nikravanshalmani A. Correlation
between Content and Traffic of the Universities’ Website. International Journal of Information Science and
Management. 2015. Vol. 13. No. 2. P. 61–76.
12. Lippman W. Public opinion. New Brunswick and
London : Transaction Publishers, 1998. 427 p.
13. Majid I., Lakshmi Y. Analysis of University Websites – a Study. Research and Reflections on Education.
2020. Vol. 18. No. 02B. P. 11–20.
14. Simin S., Tavangar M., Pinna A. Marketing and
Culture in University Websites. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol 13. Issue 4. URL:
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss4/6.

151

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF READINESS
OF FUTURE PSYCHOLOGISTS FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

УДК 378:355.14
DOI https://doi.org/10.32843/26636085/2021/35.31
Юрков А.В.,
полковник,
начальник військового гуманітарнолінгвістичного факультету
Військового інституту
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Критерії, показники й рівні потрібні для
того, щоб зіставити цілі й результат експериментальних досліджень, встановити
ступінь відповідності, наближення до заданої моделі формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в
Збройних Силах України. Незважаючи на
певну умовність, критерії дають змогу
передбачити результати з реальними
фактичними показниками, визначити, яким
чином і з якими витратами можна досягти
результату педагогічної дії, здійснювати
заходи психологічної профілактики й корекції
негативних психологічних станів військовослужбовців, які зумовлюються виконанням
завдань службово-бойової та бойової діяльності особового складу, надавати своєчасну
психологічну допомогу й проводити психологічну реабілітацію особового складу.
Сформувати в курсантів знання з теоретичних основ повсякденної діяльності військ,
підрозділів, високі організаторські здібності
щодо підтримання бойової та мобілізаційної
готовності частини, підрозділу, організації
бойової підготовки й служби військ у підрозділі, частині на рівні, який забезпечує гарантовану реалізацію їхнього бойового потенціалу
під час виконання завдань за призначенням.
Для перевірки ефективності моделі формування готовності майбутніх психологів
до професійної діяльності в Збройних Силах
України в процесі рольового навчання запропоновано використання таких критеріїв:
мотивація, знання теоретичного матеріалу, емоційна стабільність, комунікативність, готовність психолога до військової
служби. Зазначені критерії визначають
рівень професійної готовності офіцера-психолога Збройних Сил України до виконання
свого професійного обов’язку.
Мотиваційний критерій передбачає формування мотивації в курсантів (студентів)
до організації професійної діяльності офіцера-психолога; інтересу, спрямованості на
організацію діяльності військовослужбовців і
прагнення до її вдосконалення
Теоретичний критерій готовності передбачає опанування сукупністю педагогічних,
соціально-педагогічних, психологічних та
інших спеціальних знань, необхідних у професійній діяльності офіцера-психолога в специфічній професійній сфері; вмінь і навичок
інтегрувати теоретичні знання в практичну
діяльність офіцера-психолога; особливостей
і технології організації діяльності офіцерапсихолога в екстремальних і бойових умовах.
Ключові слова: критерії, рівні, показники
готовності, майбутні офіцери-психологи,

Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями. Модернізація системи вищої
військової освіти України потребує впровадження
в освітній процес військових навчальних закладів
інноваційних наукових підходів, ефективних форм,
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професійна діяльність військовослужбовців,
Збройні Сили України.
Criteria, indicators and levels are necessary in
order to compare the objectives and results of
experimental research, establish the degree of
compliance, approximation to the given model
of forming the readiness of future psychologists
for professional activity in the Armed Forces of
Ukraine. Despite a certain convention, the criteria
allow to predict the results with real and actual
indicators, determine how and with what costs it
is possible to achieve the result of a pedagogical action, implement measures of psychological
prevention and corrections of soldiers` negative
psychological states that are predetermined by
the tasks execution of service-combat and combat activities of personnel, provide timely psychological support and conduct psychological rehabilitation of personnel.
Provide cadets with knowledge of the theoretical
foundations of the daily activities of troops, units,
high organizational abilities as for maintaining
the combat and mobilization readiness of a unit,
formation, the organization of combat training
and staff service in a unit at a level that ensures
the guaranteed implementation of their combat
capabilities during assigned tasks execution.
It is proposed to use the following criteria: motivation, knowledge of theoretical material, emotional
stability, communication skills, readiness of a psychologist for a military service in order to test the
effectiveness of the model of the establishment
of the readiness of future psychologists for professional activity in the Armed Forces of Ukraine
during role training. Above-mentioned criteria
determine the level of professional readiness of
an officer-psychologist of the Armed Forces of
Ukraine to perform his professional duty.
The motivational criterion provides for the building motivation among cadets (students) as
for organization of the professional activities
of an officer-psychologist; interest, focus on
organizing the activities of soldiers and the
desire to improve it.
The theoretical criterion of the readiness provides for mastering a set of pedagogical, sociopedagogical, psychological and other special
knowledge necessary in the professional activity
of an officer-psychologist in a specific professional field; skills to integrate theoretical knowledge into the practical activity of an officer-psychologist; features and technology of organizing
the activities of an officer-psychologist in extreme
and combat situations.
Key words: criteria, levels, indicators of readiness, future officers-psychologists, professional
activity of soldiers, Armed Forces of Ukraine.

методів і засобів професійної спеціальної військової підготовки майбутніх військових психологів.
Для визначення результативності роботи щодо
формування готовності майбутніх психологів до
професійної діяльності у Збройних Силах України
(далі – ЗСУ)важливе значення має обґрунтування



критеріїв, показників та рівнів готовності офіцерівпсихологів ЗСУ до виконання свого професійного
обов’язку супроводження службової діяльності
військовослужбовців постійного складу, вивчення
психологічних характеристик військовослужбовців
усіх категорій, соціально-психологічних процесів
у військових колективах, у тому числі під час виконання завдань службово-бойової діяльності особового складу, заходів бойової підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Результати теоретичного дослідження, виконаного на підставі аналізу літературно-наукових
джерел та розробок науковців: Ю. Бабанського,
О. Василенко, О. Колісника, М. Монахова, Г. Олійник, В. Рижиков, С. Сисоєвої, В. Ягупова ті інших,
присвячених вивченню суті наукового поняття
готовності до професійної діяльності, формування готовності майбутніх офіцерів-психологів ЗСУ до військової служби у Збройних Силах
України як динамічного інтегративного особистісного утворення, дозволили виокремити такі
її основні структурні компоненти: мотиваційний,
теоретичний та діяльнісний.
Вважаємо за доцільне розкрити не вирішені
частини загальної проблеми, яку досліджують
у статті, а саме суть кожного з них з урахування
специфіки готовності до військової служби офіцерів-психологів ЗСУ в екстремальних умовах та при
веденні бою.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Провести науковий аналіз критеріїв,
показників та рівнів готовності і провести практичну адаптацію їх щодо формування готовності
майбутніх психологів до професійної діяльності у
Збройних Силах України на прикладі навчальних
дисциплін спеціальної військової підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Готовність майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності у Збройних Силах України
розглядається нами як інтегративне утворення
особистості офіцера, що має системну організацію, складну, багаторівневу структуру і виступає як
сукупність, взаємодія і взаємопроникнення.
Невід’ємним складником технології психологічної роботи є планування. Конкретне, цілеспрямоване планування дозволяє визначити головні
напрямки в роботі, забезпечити послідовність і
наступність дій усіх суб’єктів і посадових осіб психологічної роботи. У військових частинах ЗСУ розробляються документи, щодо організації та проведення психологічної роботи.
Виявити рівень готовності майбутніх психологів
до професійної діяльності у Збройних Силах України можливий завдяки критеріальному підходу,
який надає змогу ідентифікувати та обґрунтувати
експериментальні дані, що були отримані під час
проведення педагогічного дослідження.

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
Згідно з поглядами В. Ягупова критерії визначать зміст і процес навчальної та пізнавальної
діяльності курсантів та відповідають за результативність такого процесу [9].
Показник є суміжним поняттям критерію за
значенням. Педагогічний словник визначає його
як результат або свідчення певного процесу. На
противагу цьому поняття критерію є більш всеохоплюючим і може мати кілька показників. Показники
є складовими критерію. Це засвідчує дефініція з
педагогічного словника, де критерій визначається
як принцип оцінки ефективності, а показник як
кількісне значення досліджуваної характеристики
явища і відбиває тісний взаємозв’язок та взаємозумовленість критеріїв і показників [3].
Бачення Ю. Бабанського щодо терміну «показник», подається у трьох аспектах, а саме як доказ
або ознака, як ілюстрована інформація щодо
результатів виконання/досягнення певної діяльності або процесу, подія або факт діяльності базуючись на яких ми робимо висновки [1].
Аналіз запропонованих науковцями підходів
щодо визначення понять критерій та показник
дозволили сформулювати такий висновок: критерій – це характеристика об’єкта дослідження, що
повинна мати суттєві ознаки предмета, відображати необхідні ознаки та якості, мають бути стійкими і постійними [6].
Показники – це засоби якісної та кількісної
оцінки критеріїв [6].
Психолого-педагогічній літературі поняття «критерій» трактується, як: показник, стандарт, який
допомагає оцінити, порівняти педагогічне явище
або процес з еталоном (О. Василенко) [2, с. 51];
ознака, оцінка досліджуваного об’єкта, процесу,
явища, що визначає рівень його сформованості
(С. Сисоєва) [8, с. 99]. Наукова позиція М. Монахова стосовно наукової дефініції «критерій» є
сукупністю основних показників, які розкривають
норму, вищий рівень розвитку відповідної якості.
На думку науковця, показник є конкретним і типовим проявом однієї із суттєвих сторін критерію, за
допомогою якого можна дослідити наявність якості
та судити про рівень її розвитку [5]. Тому можна
стверджувати, що поняття «критерій» за сутністю є
більш ширшим, ніж показник і може розкриватися,
як через один, так і через цілу систему показників. Важливо те, що від вдалого вибору показника
залежить повнота та об’єктивність обраного критерію. У психолого-педагогічній діяльності показник передбачає якісно-оцінну характеристику
стану об’єкта, його ознак, характеристик тощо [7].
З метою визначення рівня готовності майбутніх
офіцерів-психологів до організації діяльності військовослужбовців у процесі дослідження нами
виокремлено такі критерії: мотиваційно-ціннісний,
когнітивний та діяльнісно-практичний.
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ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
До формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних Силах
України ми відносимо мотиваційний, теоретичний
та діяльнісний критерії.
Мотиваційний критерій передбачає формування мотивації у курсантів (студентів) до організації професійної діяльності офіцера-психолога;
інтересу, спрямованості на організацію діяльності
військовослужбовців та прагнення до її вдосконалення [4].
Теоретичний критерій зумовлюється особливостями соціально значимої діяльності, вимогам
освітньо-професійної програми та державного
галузевого стандарту освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» спеціальності «Військова психологія», формування військової складової у майбутніх офіцерів-психологів на прикладі програмами
навчальних: «Основи військового управління (в
тому числі штабні процедури НАТО)», «Управління
повсякденною діяльністю підрозділів».
Діяльнісний критерій готовності майбутнього
офіцера-психолога до організації професійної
діяльності передбачає розвиток у майбутніх офіцерів-психологів рефлексії, здатності до самоаналізу, самокоригування, самореалізації, саморозвиток і самовдосконалення, професійного та
особистісного зростання у процесі виконання професійних функцій; наявність творчого потенціалу
особистості, комунікативних й організаторських
умінь, необхідних для ефективної організації специфічної діяльності [10].
Планування психологічної роботи військової організації здійснюється на основі вказівок
і розпоряджень командира військової частини,
вищих органів виховної роботи, виходячи з конкретної обстановки. Заходи психологічної роботи
розробляються психологом і є складовою частиною (розділом) загального плану виховної
роботи (морально-психологічного забезпечення).
У планах повинні обов’язково відображатися цілі
й завдання психологічної роботи, порядок їх реалізації посадовими особами, основні заходи психологічної роботи й відповідальні за них, а також
строки й відмітка про їх виконання.
При плануванні психологічної роботи необхідно
враховувати найвідповідальніші періоди в життєдіяльності військових колективів (підрозділів):
– прибуття у військову частину поповнення;
– звільнення військовослужбовців у запас;
– планові навчання й марші;
– заступання особового складу у варту.
При плануванні психологічної роботи у частині
доцільно використовувати типові плани роботи
офіцера-психолога ЗСУ на тиждень, місяць, рік та
типовий план роботи з військовослужбовцями, які
віднесено до групи посиленої психологічної уваги.
В окремому підрозділі лінійного батальйону
заходи психологічної роботи плануються у відпо-
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відному розділі плану виховної роботи з особовим
складом підрозділу на місяць.
Для перевірки ефективності моделі формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних Силах України в процесі
рольового навчання нами запропоновано використання таких критеріїв: мотивація, знання теоретичного матеріалу, емоційна стабільність, комунікативність, готовність психолога до військової служби.
Вище зазначені критерії визначають рівень
професійної готовності офіцера-психолога ЗСУ
до виконання свого професійного обов’язку.
Мотивація – одна з основних психологічних
структур надійності діяльності сучасного офіцерапсихолога ЗСУ в екстремальних умовах та бойовій обстановці. Позитивна мотивація спрямована
на професійну суспільно значущій діяльність
у майбутніх офіцерів-психологів ЗСУ виявляється
в більшій концентрації уваги на об’єкті діяльності,
в прояві глибших відчуттів і стійкіших прагнень до
всього того, що пов’язане з професією. Мотивація
активізує процеси сприйняття, пам’яті і мислення,
в значній мірі визначає формування вольового
характеру і розвиток професійних здібностей майбутнього офіцера-психолога під час виконання
свого суспільно-значущого обов’язку.
Наявніше проглядається зв’язок взаємовпливу
мотиваційної сфери особи офіцера-психолога і
характеру його соціально значущої професійної
діяльності в системоутворювальному чиннику поведінки людини «мотив – мета». Єднальними елементами цього процесу служать вектори «мотив –
мета», «мета – результат» і «результат – мотиваційна сфера». По суті, саме вектор «результат –
мотиваційна сфера» реалізує своєрідний зворотний
зв’язок між сферами мотивації і діяльності [7].
Знання теоретичного матеріалу. Знання
предмету це упевнене розуміння предмету, уміння
самостійно поводитися та використовувати, розбиратися у теоретичних поняттях щодо організації професійної діяльності військового психолога.
Використовувати знання для досягнення поставленої мети. аналізувати та оцінювати небезпечні
та шкідливі фактори військової діяльності для
особового складу, створювати умови щодо дотримання заходів безпеки в різних ситуаціях службової діяльності та в позаслужбовий час. Обізнаність
про практичну складову та специфіку військової
служби офіцера-психолога.
Знання — це сукупність даних (у індивіда, суспільства або у системи штучного інтелекту) про
світ, що включають інформацію про властивості
об’єктів, закономірності процесів і явищ, а також
правила використання цієї інформації для ухвалення рішень офіцера-психолога ЗСУ. Правила
які включають систему використання причиннонаслідкових зв’язків. Активність отримання знань,
тобто поява в базі нових фактів або встановлення



нових зв’язків може стати джерелом змін в ухваленні рішень [10].
Знати, що таке:
–– бойова підготовка у підрозділах Збройних
Сил України;
–– добовий наряд;
–– вартова служба;
–– суть та практичне значення Збройні Сили
України;
–– основи бойового застосування механізованих (танкових) підрозділів;
–– управлінська діяльність у військовій справі;
–– теоретичні основи управління військовими
підрозділами на рівні взводу, роти, батальйону.
Емоційна стабільність – моделювання практичної ситуацій військового психолога, включена
в перелік важливих показників для оцінки формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних Силах України.
Здатність виконувати свої професійні обов’язки
військового-психолога в емоційне насиченому,
вірніше емоціогенному полі, можлива тільки за
умов цілковитої впевненості офіцера-психолога
ЗСУ у своєму професіоналізмі. Такий показник
буде визначатися у поєднанні із професійними
знаннями, навичками й уміннями грамотного прийняття та реалізації рішень офіцера-психолога
ЗСУ в умовах публічності виконання своїх професійних дій при сильному психологічному стресу
військовослужбовців із якими повинні проводити
психологічну роботу і надавати психологічну підтримку в екстремальних умовах і бойових діях.
Емоційна стійкість і витривалість – це контроль над своїм внутрішнім станом, завдяки якому
майбутньому офіцеру-психологу ЗСУ вдається
опанувати свої негативні емоції та зберігати можливість адекватно та ефективно діяти у екстремальній ситуації. Нами було включено такий критерій як важливий показник оцінки професійної
діяльності офіцера-психолога під час виконання
своїх професійних соціально значущих обов’язків
в екстремальній умовах та бойовій обстановці.
Здатність нести ефективно військову службу, яка

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТАПРОФЕСІЙНОЇ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТИ
пов’язана з використанням зброї, в емоційно насиченому, емоціогенному полі під час психологічного
впливу із сторони.
Зазначена риса характеризує емоційну рису
особистості, оскільки відповідає за баланс емоційного стану в умовах емоційного напруження
та стресових ситуаціях. Така риса допомагає підтримувати оптимальний емоційних стан та психічну активність. Таким чином, емоційну стійкість
і витримку ми розглядаємо через призму властивостей індивідуальності сучасного воїна, яка розкривається завдяки продуктивній саморегуляції
та створює необхідне підґрунтя для ефективної
діяльності майбутнього офіцера-психолога.
Комунікативність під час розробки, селекції,
прийняття та реалізації рішення військового командира тактичного рівня. Процес прийняття рішення
повинен забезпечувати, щоб точна інформація
була доступною на відповідних рівнях доведення
для прийняття рішення на початковому етапі[4].
Важливою складовою комунікативної компетентності офіцера-психолога є знання комунікативних
законів та вміння їх використовувати це не лише
комплекс знань, а й внутрішні можливості професійної діяльності офіцера-психолога ЗСУ, зокрема
комунікативні інтенції (утримування в пам’яті сказаного та постійна кореляція плину спілкування
професійного психолога у військовому колективі),
знання особистості співрозмовника, постійна орієнтація в умовах і ситуації спілкування, контроль
за процесом спілкування, контроль власної поведінки, емоцій, контроль над посткомунікативними
ефектами – це система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної
дії у певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. Така компетентність передбачає розуміння
особистістю мотивів, інтенцій, стратегій поведінки,
фрустрацій як своїх власних, так і партнерів зі
спілкування, здатність розібратися у групових
соціально-психологічних проблемах військовослужбовців, осмислення можливих перешкод на
шляху до взаємного порозуміння, освоєння технології та психотехніки спілкування.

Показники оцінювання визначаються за 10-бальною шкалою
Вербальна оцінка
Відмінно з елементами творчості
відмінно
добре
майже добре
задовільно
майже задовільно
недостатньо
незадовільно
Не підлягає оцінюванню

Бали
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Таблиця 1

Оцінка за національною шкалою
5
4
3
2
-
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Готовність психолога до військової служби.
Військова підготовка громадян України до військової служби має на меті підготувати для Збройних
Сил України беззавітно відданих українському
народові, морально стійких, дисциплінованих,
високопрофесійних офіцерів, які володіють знаннями, уміннями та навичками, необхідними для
успішного вирішення завдань під час проходження
служби на первинних офіцерських посадах – стан,
що характеризує ступінь готовності членів групи
до виконання поставлених завдань.
Методика оцінки практичного заняття за результатами рольової гри зображено в таблиці 1. Оцінки
за результатами гри виставляться у 10 бальній
шкалі. Дані визначаються та заносяться автоматично до “Відомість рубіжного контролю змістовного модуля.
Висновки. Отже, переконливим є той факт,
що поняття «показника» значно вужче ніж поняття
«критерію», який в свою чергу, ще складається
з набору визначених ознак. Тому паралельно
цьому з’являється поняття «показник», оскільки
вони використовуються як зв’язувальні складові
між усіма факторами предмету дослідження.
Ми вважаємо, що одним із важливих показників,
щодо перевірки ефективності моделі формування
готовності майбутніх психологів до професійної
діяльності у Збройних Сил України є мотивація.
Багаточисельними дослідженнями встановлено,
що мотивація діяльності є побічним продуктом
глибших соціальних мотивів. Мотивація слугує
чинником досягнення успіху під час виконання
бойового завдання офіцера-психолога в інтернаціональних операціях з підтримання миру і безпеки,
оскільки відображає рівень професійної готовності
офіцера під час виконання спільного завдання
та досягнення спільної мети. Також до критеріїв,
показників готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних Силах України ми
відносимознання теоретичного матеріалу, емоційна стабільність, комунікативність, готовність
психолога до військової служби.
Перспективи подальшого дослідження.
Проведення науково-практичного аналізу ефективності розроблених критерії, показників та рівнів
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готовності майбутніх психологів до професійної
діяльності у Збройних Силах України на практиці
підготовки майбутніх психологів до військової
служби в сучасному освітньому процесі вищого
військового навчального закладу.
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Статтю присвячено одній з актуальних
проблем сучасної вищої школи та підготовки
конкурентоспроможного фахівця на ринку
праці – концептуалізації поняття міжкультурної компетентності в наукових дослідженнях. Авторка статті звертає увагу
на важливість та актуальність проблеми
міжкультурної компетентності з огляду на
глобалізаційні процеси, що відбуваються в
Україні та світі, входження нашої держави
в єдиний європейський освітній простір,
розвиток наукової думки та суспільства на
сучасному етапі.
Аналіз наукових праць вітчизняних та
зарубіжних дослідників із теми дав глибше
розуміння сутності поняття «компетентність». Досліджено трактування терміну
«міжкультурна компетентність», опрацьовано його сучасне визначення, сформульоване українськими й світовими науковцями,
розглянуто теоретичний аспект та синонімічний ряд концепту. Зауважимо, що на
сьогоднішній день серед дослідників немає
єдиної думки щодо розуміння цього поняття.
Оскільки сучасна ситуація міжкультурної взаємодії вимагає від людини формування нових
компетенцій у контексті інформатизації
та міжкультурного діалогу, тому детальний розгляд даної теми дасть можливість
концептуалізувати дане явище в контексті
сучасного розвитку, враховуючи дистанційний діалог між представниками багатьох країн в умовах пандемії. Результати
дослідження демонструють теоретичне
вивчення явища. Відтак, у роботі подається
сконструйована авторська дефініція міжкультурної компетентності в контексті
сьогодення, з урахуванням вимог сучасної
технологічної міжкультурної комунікації.
На основі вивчення джерел досліджуваної
проблеми, розглядаються точки зору різних учених щодо диференціації елементів
структури міжкультурної компетентності
та їх характерних рис. Визначено структуру інтеркультурної компетентності, до
складу якої входять когнітивний, інтраособистісний, соціолінгвістичний, афективний та процесуальний компоненти. Подано
характеристики кожного структурного
елемента.
Узагальнивши інформаційний масив науковопедагогічної літератури, авторка статті
зазначає, що інтеркультурна компетентність відіграє суттєву роль у процесі міжкультурної комунікації з представниками
інших культур. Вона займає важливе місце в
професійній діяльності сучасного конкурентоздатного фахівця та вимагає оволодіння
ним комплексом необхідних знань, умінь та
навичок для забезпечення успішного комунікативного процесу з представниками різних
етнічних та національних спільнот.

Ключові слова: компетентність, міжкультурна компетентність, культура, інтеркультурна компетентність, міжкультурна
комунікація, міжкультурне спілкування, взаєморозуміння.
The article deals with one of actual problems of
modern high school and preparation of competitive specialist at job market – conceptualization
of intercultural competence term in scientific
research. The author pays attention into the
importance and actuality of intercultural competence problem considering the globalization processes as in Ukraine so as in the whole world,
our country’s entering into the entire European
educational area, the scientific thinking and society development at modern stage.
The analysis of the home and foreign investigators’ scientific works on the theme showed the
deeper understanding of the concept “competence” essence. The term “intercultural competence” treatment is investigated, its modern definition given by Ukrainian and world researchers
is overworked, the concept’s theoretical aspect
and synonymic number are surveyed. We should
mention that there is not the only opinion among
the scientists as to this concept’s understanding
for today. As modern situation of the intercultural
interaction demands of a person the new competences formation in the context of informatization and intercultural dialogue, so the detailed
examination of this theme will give an opportunity to conceptualize this phenomena in modern
development context including distant dialogue
between the representatives of many countries
in pandemic. The investigation results demonstrate the phenomena theoretical studying. So,
the author’s designed definition of intercultural
competence in the context of presence is represented in the work, including the modern technological intercultural communication demands.
Based on the investigation of the sources of the
problem under study, different scientists points of
view as to the differentiation of the intercultural
competence structural elements and their characteristics are regarded. The intercultural competence structure, which is composed of cognitive,
intrapersonal, sociolinguistic, affective and processual components, is defined. Each structural
unit characteristics are given.
Having generalized the informational massive of
the scientific-pedagogical literature, the author
of the article notes that intercultural competence
plays an essential role in the process of intercultural communication with representatives of other
cultures. It takes an important place in the professional activity of modern specialist and demands
on him mastering the complex of needed knowledge, skills and habits for providing of successful
communicative process of different ethnic and
national entities representatives.
Key words: competence, intercultural competence, culture, intercultural communication, intercommunication, mutual underrstsnding.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Проблема міжкультурної компетентності на сучасному етапі розвитку суспільства та науки набуває
особливої важливості та актуальності. Розвиток
глобалізаційних процесів, суперечливий характер
діалогу культур, розширення міграційних процесів у світі стали потребоутворюючими факторами
у появі нових форм міжкультурної та міжетнічної
взаємодії, що ґрунтується на оволодінні новими
знаннями, вміннями та навичками.
Окрім того, Україна розвиває різностороннє
співробітництво з багатьма країнами, налагоджує
зв’язки з державами-членами Європейського
Союзу, інтегрується у Європейський освітній простір, адаптує свої навчальні плани та програми до
світових стандартів та вимог, інтенсифікуються міжнаціональні, міжгрупові та міжособистісні контакти.
Як наслідок – зіткнення різних культур, ментальних особливостей та систем цінностей є неминучим.
У зв’язку з цим підвищуються вимоги до міжкультурної освіти, інноваційної діяльності та необхідності міжкультурної компетентності фахівців.
Особливо актуальною є зазначена проблема
з огляду на сьогоднішню складну соціально-економічну ситуацію в Україні, тривале перебування
нашої держави в умовах ведення війни на її східних кордонах, анексію Криму. Усе це зумовило
хвилю внутрішніх міграційних процесів, необхідність асиміляції населення усіх регіонів країни і,
як наслідок, – потреба внутрішньої та зовнішньої
міжкультурної комунікації представників одного
народу з різними, географічно, ментально, етнічно
тощо, зумовленими особливостями.
Саме тому виняткового значення набувають
здатність розуміти та поважати погляди та традиції представників інших культур, вміння корегувати свою поведінку, володіння навиками долати
конфлікти та розбіжності в процесі спілкування,
визнання права на існування різних цінностей та
норм поведінки, знання прийомів ефективного
вирішення комунікативних бар’єрів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дає
змогу зробити висновок, що питання дефініції та
дослідження міжкультурної компетентності, викликає значний інтерес серед українських та зарубіжних дослідників.
Окреслена проблема привертала увагу багатьох вчених різних галузей наукового дослідження.
Серед них: філософи (М. Бахтін, В. Біблер,
М. Каган), етнопсихологи (В. Крисько, Н. Лєбєдєва,
В. Садохін), соціолог В. Кочетков, культурологи
(А. Грушевицька, В. Попков, В. Садохін), лінгвісти
(А. Бурак, І. Волкова, Д. Гудков, О. Леонтович,
С. Тер-Мінасова), фахівці з методитки викладання
іноземних мов (Н. Гальскова, І. Хілєєва) [цитата
за: 14, с 42]. Питання міжкультурної взаємодії в
різний час розробляли вітчизняні й зарубіжні вчені
та педагоги: М. Авдєєва, Т. Астафурова, Н. Багра-

158

Випуск 35. 2021

мова, М. Беннет, М. Бирам, Д. Гудков, В. Гудикунст,
Г. Єлізарова, В. Кабакчи, В. Костомаров, А. КнаппПоттхофф, С. Крамш, О. Муратова, В. Сафонова,
В. Фурманова та інші [цитата за: 14, с. 42].
Крім того, різноманітні аспекти міжкультурної
компетентності особистості висвітлені у теоретичних працях А. Аннєнкової, В. Альпакова, К. Безукладнікова, Р. Бікітєєва, О. Оберемко, Л. Павлова,
М. Плєханова, І. Плужник, В. Сафонова, Ю. Сініцина, Е. Хакімова, А. Фантіні (A. Fantini), Г. Елліс,
Т. Накаями, Е. Роджерса та інших [цитата за: 8, с. 2].
Становлення міжкультурної комунікації як
самостійного наукового напряму зумовлене проведенням активних досліджень та публікацією праць
таких американських науковців, як Альфред Сміт,
Ларі Самовар та Річард Портер, Джон Кондон та
Фаті Юсеф, Вільям Б. Гудинкуст та Юнг Юн Кім
та інших [цитата за: 22, c. 73 – 74]. Варто згадати
й таких зарубіжних дослідників як Г. Чен, Д. Діардорфф, К. Кнапп, Д. Найт, С. Крамш, А. Моосмюллер, наукові інтереси яких також були пов’язані з
питаннями міжкультурної компетентності.
Знання, вміння та особисті якості, які дають
можливість здійснювати ефективне міжкультурне
спілкування, об’єднуються дослідниками в поняття
«міжкультурна компетентність». На їхню думку,
доцільно також використовувати терміни «інтеркультурна компетентність», «крос-культурна компетентність», «мультикультурна компетентність»,
«міжкультурна компетенція». Вивченню доцільності вживання зазначених синонімів присвятили
свої праці Н. Алмазов, М. Бернс, Н. Баришніков,
О. Зеліковська, Л. Зубарєва, М. Канале, Е. Коукенон, І. Плужник, К. Райзагер, Б. Спітсберг, О. Фролова, М. Хаммер тощо [14, с. 42–43].
Серед сучасних вітчизняних дослідників проблеми міжкультурної компетентності слід згадати
науковців різних наукових шкіл України: С. Александрову (Луганський національний університет
ім. Тараса Шевченка), О. Байбакову (Ужгородський національний університет), І. Бахова (Міжрегіональна академія управління персоналом),
Л. Воротняк (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), О. Данишенко (Національна академія державного управління при Президентові
України), Н. Калашнік (Вінницький національний
медичний університет ім. М.І. Пирогова), Л. Костенко (Київський національний університет ім.
Тараса Шевченка), Т. Пилип (Національна медична
академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика),
О. Рембрач (Хмельницький університет управління та права), Н. Самойленко (Національна
академія педагогічних наук України), М. Стародуб
(Черкаський національний університет ім. Богдана
Хмельницького).
Аналіз науково-педагогічної літератури доводить, що більшість учених вважають актуальним
питання міжкультурної компетентності на сучас-



ному етапі розвитку наукової думки та суспільства,
проте існують деякі розбіжності у визначенні термінології та теоретичних основах поняття.
Метою статті є аналіз науково-педагогічної
літератури з теми, дефініція терміна «компетентність», розкриття суті та теоретичних основ
поняття «міжкультурна компетентність», визначення структури міжкультурної компетентності та
характеристика її компонентів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної та науково методичної літератури свідчить
про те, що поняття «компетентність» у сучасних джерелах використовується та тлумачиться
дослідниками по-різному. Словник української
мови (за ред. І. Білодіда) визначає компетентність
як володіння знанням, яке дає можливість судити
про будь-що, висловлювати вагоме, авторитетне
судження; право за своїм знанням робити, вирішувати або міркувати про щось, характеристика, що відповідає прикметнику «компетентний»
[18, с. 250]. Тобто компетентний – той, який має
достатні знання у визначеній галузі; добре з чимось
обізнаний; авторитетний; тямущий; володіє конкретною компетенцією [18, с. 250]. У Словнику
іншомовних слів (за ред. О. Мельничука) визначається «компетентний» (лат. competens – відповідний, здібний) як такий, що володіє компетенцією,
чи знає або обізнаний у певній галузі [27, с. 403].
Джон Равен, відомий британський психолог,
визначає компетентність як специфічну здатність, необхідну для виконання певної дії в конкретній предметній галузі, що обмежена вузькоспеціальними знаннями, навичками, способами
мислення, включаючи розуміння відповідальності
за свої дії [15, с. 23].
А. Маркова вважає, що компетентність є «індивідуальною характеристикою ступеня відповідності
вимогам професії; здатністю й умінням людини
виконувати певні трудові функції» [10, с. 31]. На
думку Е. Зеєра, компетентність – це сукупність
знань, умінь, досвіду, відображена в теоретикопрактичній підготовленості до їх реалізації в діяльності на рівні функціональної грамотності [5, с. 27].
У своїх дослідженнях І. Зязюн розглядає це
поняття у соціально-педагогічному контексті і
зазначає, що «компетентність як екзистенціональна властивість людини є продуктом її власної
життєвої активності, ініційованої процесом освіти;
як властивість індивіда, вона існує в різних формах:
як високий рівень умілості, як спосіб особистісної
самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності,
захоплення), як деякий підсумок саморозвитку
індивіда, форма вияву здібностей тощо» [6, с. 17].
Спираючись на вітчизняні та зарубіжні дослідження, О. Овчарук трактує компетентність
людини як спеціально структуровані набори
знань, умінь, навичок і ставлень, яких набувають у
процесі навчання [13, с. 2]. В. Болотов та В. Сері-
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кова вважають, що природа компетентності така,
що, будучи продуктом навчання, не прямо витікає
з нього, а є наслідком саморозвитку індивіда, не
стільки його технологічного, скільки особистісного зростання, наслідком самоорганізації й узагальнення діяльнісного та особистісного досвіду.
В. Болотов наголошує, що компетентність є способом існування знань, умінь, освіченості, які сприяють особистісній самореалізації, знаходженню
свого місця у житті. Як наслідок – освіта стає високо
мотивованою й по-справжньому особистісно-орієнтованою, яка зумовлює попит на особистісний
потенціал, визнання особи оточуючими й усвідомлення нею власної значущості [3, с. 12–13].
Отже, науковці мають різне бачення визначення
сутності поняття «компетентність». Проте вчені є
одностайними у тому, що зміст цього поняття без
сумніву включає в себе такі елементи, як: знання, уміння й навички (освіченість); придатність
до виконання визначених професійних функцій;
результат (усвідомлення особою відповідальності
за свої дії, належна готовність до застосування
набутих знань, умінь і навичок, саморозвиток, особистісне зростання, високий рівень умілості, усвідомлена мотивація до навчання, розуміння власної значущості тощо).
Від часу початку вивчення міжкультурної комунікації у 1950-х роках та виокремлення її в наукову
галузь, проблематика міжкультурної компетентності набула актуальності для всіх країн, що мали
контакти з представниками інших держав та не
могли досягти порозуміння. Саме шляхом усвідомлення та сприйняття культурних та етнічних
відмінностей, які мали вплив на формування світобачення та устрій різних країн, дослідженням
факторів, що спричиняли зазначені відмінності, у
науковому світі з’явилися теоретичні та практичні
основи знань, умінь й навичок, необхідних для
досягнення особою успіху в процесі взаємодії з
представниками інших культур [4, с. 1].
Центр міжкультурного діалогу США на своїй
офіційній сторінці викладає своє бачення міжкультурної компетентності, пов’язуючи її з ефективною
та відповідальною поведінкою представників різних культур. Як наслідок, поняття ототожнюється
з міжкультурною комунікативною компетентністю,
яка ґрунтується на особистих якостях учасників
взаємодії. А саме: здатності до співпереживання,
навичок продуктивного слухання, позитивності
сприйняття, наявності бажання комунікувати з представниками інших культур, поступливості у взаєминах, відкритості до пізнання нових досвідів, притаманних іншим цивілізаційним спільнотам [2, с. 1].
Згадана американська неурядова організація,
поняття міжкультурної компетентності визнає знаковим у багатьох розуміннях, що зумовлює його
специфіку щодо таких суміжних академічних дисциплін, як міжкультурна порівняльна психологія,
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лінгвістика, педагогіка та бізнес. З огляду на практичне застосування міжкультурна компетентність
є сферою інтересів для широкого кола фахівців:
дипломатів, учителів, медичних працівників (в
тому числі фармацевтів), менеджерів, тренерів, політиків, туристичних агентів, представників сфери послуг. Однак теоретичне трактування
поняття та його розвиток сфокусовані саме на
предмет міжкультурного спілкування [2, с. 1].
Формулюючи «Ключові концепції міжкультурного діалогу» засновники ЦМД США, значення
терміна в міжкультурному діалозі пов’язують із
поняттям власне міжкультурного діалогу, успішність якого залежить, на сам перед, від рівня
компетенції задіяних сторін. Проте, окрім результативності діалогу, компетентні міжкультурні комунікатори, однозначно, мають задоволення від
самого процесу, оскільки здобувають нові знання
з досвіду спілкування та вміння розуміння точок
зору інших [2, с. 1].
У контексті відношення до іншого світобачення
та подолання етнокультурного центризму поняття
«міжкультурна компетентність» у західній науці
трактується як комплекс аналітичних та стратегічних здібностей, який розширює інтерпретаційний
спектр індивіда у процесі міжособистісної взаємодії з представниками іншої культури [14, с. 44].
На думку Aлойс Моосмюлер, поняття міжкультурної компетентності передбачає наявність у
фахівця комплексу соціальних навичок та здібностей, за допомогою яких він може успішно спілкуватися з партнерами з інших культур, як в побутовому, так і в культурному контексті [25, с. 271].
На сайті компанії Kwintessential [21] наводяться
визначення, сформульовані знаними західними
вченими та експертами: «Просте визначення,
проте має на увазі здатність ефективно і належним чином взаємодіяти з членами іншої мовної
культури з урахуванням їх особливостей» [23, с. 2].
«Знання інших; знання себе; навички інтерпретації
і встановлення зв’язків; навички знаходження або
взаємодії; оцінка «інших» цінностей, переконань
і поведінки; і релятивізація самого себе» [8, с. 4].
«Адаптація і позитивне ставлення до іншої культури спонукає людей відігравати активну роль в
різноманітному суспільстві. Таким чином, надбання міжкультурної компетентності, яка є здатністю змінювати свої знання є ставлення та така
поведінка, щоб бути відкритим і «гнучким» до
іншої культури, що стало критичною проблемою
для людей, які намагаються вижити в умовах глобалізації суспільства 21 століття» [19, с. 10].
Визначення А. Шмід полягає в тому, що міжкультурна компетентність це – фундаментальне
прийняття людей, які відрізняються поза своєю
культурою; здатність взаємодіяти з ними у
реально конструктивній манері, вільній від негативного ставлення (забобони, байдужість, агресія
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тощо); здатність створити синтез: на зразок, що не
є ні «моїм», ні «вашим», а направду новим, що не
стало б можливим, якби не об’єднали різні погляди
та підходи [21]. Саме тому Г. Фішер визначає міжкультурну компетентність як певну характерну
рису особистості, що ґрунтується на тверезому
усвідомленні світу, історії і готовності до дії [8, с. 6].
Важливо зазначити, що серед дослідників
немає одностайності у визначенні поняття міжкультурної компетентності.
Н. Гальскова та Н. Гез визначають міжкультурну компетентність як здатність, що допомагає
особистості реалізувати себе в рамках діалогу
культур, іншими словами – в умовах міжкультурної
комунікації. Становлення останньої відбувається у
взаємозв’язку засвоєння іншомовного коду та розвитку культурного досвіду особистості, компонентами якого можна назвати ставлення людини до
себе, до світу, досвід творчої діяльності [8, с. 2-3].
Варто навести дефініцію досліджуваного
поняття російського вченого О. Садохіна: «Міжкультурна компетентність – комплекс знань і умінь,
що дозволяють індивіду у процесі міжкультурної
комунікації адекватно оцінювати комунікативну
ситуацію, ефективно використовувати вербальні
та невербальні засоби, втілювати в практику комунікативні наміри і перевіряти результати комунікації за допомогою зворотного зв’язку» [17, с. 2].
На думку Н. Смірнової, інтеркультурна компетентність надає можливість оцінити комунікативну ситуацію певного соціуму, диференціювати
обставини щодо вибору вербальних й невербальних засобів, реалізувати комунікативний намір й
перевірити отримані меседжі. Міжкультурна компетентність вважається процесом розвитку компетентності людини різноманітними способами
сприйняття, оцінки, віри, вирішення проблем.
Ціллю цього процесу є фокусування на розумінні
та навчанні подоланню культурних відмінностей
як між націями, так і в межах однієї спільноти, з
паралельним здобуванням знань щодо різних
точок зору та розуміння інших культурних цінностей як основи для поінформованої, міжкультурної
взаємодії [14, с. 44].
А. Муратов вважає міжкультурну компетентність
складним особистісним утворенням, що включає
знання про рідну та іншу культури, вміння та практичні навички застосування своїх знань, сукупність особистих якостей, що допомагають реалізувати ці знання, вміння та навички, і, безумовно,
практичний досвід їх застосування у процесі взаємодії з представниками іншої культури [11, с. 1].
Проаналізувавши джерела досліджуваної проблеми, можна констатувати, що міжкультурна
компетентність посідає важливе місце в структурі
ключових компетентностей. В. Сафронова вважає
міжкультурну компетентність складовою комунікативної компетентності мовної особистості [8, с. 2].



Л. Корнєєва обстоює позицію про те, що міжкультурна компетентність має на думці розуміти,
цінувати й поважати фактори, зумовлені культурою, які особливо відображаються як на своїх
сприйнятті, мисленні, оцінці та діях, так й інших
людей, і, як наслідок, на здатності будувати схему
дій. Усе це набуває прояву в інтеркультурному
взаєморозумінні, комунікативному та поведінковому пристосуванні до поводження представників
іншої культури та встановленні нових зразків взаємостосунків, заснованих на цінностях та нормах
різних культур [7, с. 54]. Водночас треба прагнути
об’єднання своєї та чужої культурної ідентичності
і, внаслідок обміну позитивними моделями дій та
схемами ухвалення рішень, прямувати до якісно
нового синтезу дій. Міжкультурна компетентність,
на думку А. Новицької, передбачає здатність існувати й ефективно провадити професійну діяльність у полікультурному світі [12, с. 13].
Популярний інтернет-ресурс «Вікіпедія» не
диференціює понять «міжкультурна компетентність» та «міжкультурна компетенція». Проте,
раніше зазначалося, що правомірно застосовувати ці терміни як синоніми. То ж визначення
досліджуваного поняття трактується як компетенція спілкуватися з представниками інших культур
й національностей, тобто можливість провадити
ефективний діалог, ця здатність може бути вродженою або набутою шляхом тренування. Також
подається класифікація культурних компетенцій:
загальні культурологічні та культурно-специфічні
знання, практичне спілкування, міжкультурна психологічна сприйнятливість.
Щодо компонентів у структурі міжкультурної компетентності та їх кількості також існують
різні погляди дослідників. Більшість з учених,
серед яких Г. Єлізарова, В. Нароліна, О. Леонтович, дотримуються позиції, що складовими
структури інтеркультурної компетентності є
набір компетенцій.
А. Карнишев, А. Купавська, І. Птіцина, А. Садохін та інші до структури досліджуваного поняття
відносять компоненти, що базуються на особистісно-діяльнісній компетенції. Однак О. Леонтович
до структури міжкультурної компетентності включає мовну, комунікативну та культурну складові,
при цьому комунікативна компетентність «передбачає наявність комплексу умінь, що дозволяють
адекватно оцінювати комунікативну ситуацію, співвідносити інтенції з передбачуваним вибором вербальних і невербальних засобів, втілити в життя
комунікативний намір і верифікувати результати
комунікативного акту за допомогою зворотного
зв’язку» [9, с. 135–136].
У ґрунтовних дослідженнях А. Садохіна знаходимо, що до складу міжкультурної компетентності
він включає три елементи: афективні, когнітивні та
процесуальні [17, с. 126–127].

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 СОЦІАЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
На думку Н. Смірнової, міжкультурна компетентність базується:
– на знаннях: мови іноземного партнера, культури країни (історії, мистецтва, економіки тощо)
міжкультурних розходжень, психології, можливих
бар’єрів міжкультурної взаємодії, способів їх запобігання та подолання, культурних цінностей та
установок власної й інших культур, відмінності у
цінностях тощо;
– на вміннях: будувати власну поведінку відповідно до норм іншої культури в ситуаціях міжкультурного спілкування, сприймати психологічні,
соціальні, культурні розходження, справлятися зі
стресом, долати протиріччя й конфлікти в контактах, здійснювати міжкультурну комунікацію в стилі
співробітництва, аналізувати свою й іншу культури,
боротися із стереотипами, обирати комунікативні
засоби відповідно до ситуації спілкування тощо;
– на досвіді міжкультурного спілкування;
– на готовності й бажанні комунікувати з представниками країн світу;
– на особистісних якостях: терпимість до неоднозначності (вміння долати суперечливі ситуації
без агресії), емпатія (здатність поставити себе на
місце співрозмовника, зрозуміти його точку зору,
відчути йог стан, прийняти це до уваги), стійкість
до стресорів у міжкультурному спілкуванні, відсутність упереджень (здатність сприймати, осмислювати незвичну, невідому з попереднього досвіду
інформацію) [1, с. 7–8].
Такі дослідники, як Б. Хатцер та Г. Лайс, пропонують три основних підходи до вивчення міжкультурної компетентності: особистісний, ситуативний
та інтерактивний [24, с. 148]. Відповідно до теорії
Д. Діардорфф існує чотири виміри міжкультурної
компетентності: рівень мотивації, рівень компетентності дії, рівень рефлексії, рівень конструктивної взаємодії [20, с. 37].
На основі аналізу зарубіжних теорій і практик
А. Муратов диференціює три основних елементи
міжкультурної компетентності: когнітивний, інтраособистісний та міжособистісний (поведінковий).
Когнітивний параметр передбачає знання про іншу
культури й групи та пізнавальні здібності вищого
рівня. Інтраперсональний компонент розуміють
як співвідношення внутрішнього стану особи, розвитку власного «Я» та ідентичності особистості.
Міжособистісний (поведінковий) елемент визначається поведінковими здібностями особистості
до взаємодії з представниками різних культурних
груп, ефективним та толерантним поводженням
у процесі міжкультурної взаємодії [11, с. 1–2].
Вивчивши варіанти диференціації структури
міжкультурної компетентності, вважаємо найбільш
оптимальними компоненти, виокремлені Т. Пилип:
когнітивний, інтраособистісний, соціолінгвістичний, афективний та процесуальний. Когнітивний
елемент передбачає культурно-специфічні знання,
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що є основою для адекватного трактування комунікативної поведінки представників іншої культури,
як ґрунт для запобігання непорозумінь та корегування власної комунікативної поведінки в інтеркультурному процесі. Інтраособистісний параметр
має відношення до внутрішнього стану особистості та її розвитку чи самовизначення конкретної
особистості (важко досяжний, однак – ключовий
аспект перебігу ефективної міжкультурної комунікації), психологічної готовності особи до комунікації, її ставлення до представників інших культур,
які можуть сприяти або перешкоджати взаємодії.
До соціолінгвістичного компонента належать знання як своєї, так й чужої культури, належне розуміння культурних особливостей іншої спільноти,
вміння адаптувати свою поведінку до поводження
партнерів, у процесі чого формується вища знатність до міжкультурного діалогу, адекватніше взаєморозуміння партнерів по комунікації, що є представниками різних культур [14, с. 45].
Афективний компонент включає толерантність
та емпатію, які визначають не лише рамки довірливого ставлення до іншої культури, а й складають психологічну основу для ефективної інтеркультурної взаємодії. Сюди належать стійкість
до фрустрацій та стресу, рефлексія, впевненість
в собі, відсутність упереджень, відвертість, повага
до інших культур, готовність до вивчення міжнародних культур, міжкультурна адаптація. Процесуальний елемент пропонує стратегії, що застосовуються в ситуаціях міжкультурних контактів. Серед
них – стратегії, метою яких є успішний перебіг взаємодії, спонукання до мовної активності, пошук
спільних культурних елементів, готовність до
порозуміння та виявлення сигналів нерозуміння,
використання досвіду попередніх контактів, збагачення знаннями про культурну своєрідність партнера тощо [14, с. 46].
Спираючись на розуміння кожного компонента
структури міжкультурної компетентності, стає зрозумілим, що всі вони взаємопов’язані, а ступінь їх
впливу на комунікаторів залежить від сукупності
міжкультурної взаємодії, яка становить собою
багатоцільовий
психологічний,
педагогічний,
морально-соціальний та правовий процес комунікації та передбачає загальні взаємозумовлені дії.
Висновки. Отже, проаналізувавши позиції різних учених на питання концептуалізації поняття
«міжкультурна компетентність», доцільно зазначити, що їх розуміння суті цього терміна відрізняються. Одні дослідники трактують це поняття, як
здатність різних за віком і статтю людей мирно, без
взаємної дискримінації існувати в одному соціумі.
Інші – визначають зазначений термін, як здатність
особи брати участь у чужій для неї культурі. Треті –
визначають її, як об’єднуючу знання та зразки поведінки ідентичність на снові принципів різноманіття
мислення й усвідомлення культурних процесів.
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Таким чином, детально вивчивши визначення
міжкультурної компетентності, запропоновані як
вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками,
формулюємо своє бачення даного поняття як здатності будувати успішні комунікативні взаємозв’язки
з представниками інших культур, що ґрунтується
на високому рівні соціальної сприйнятності, позитивній етнічній ідентичності, сформованому толерантному ставленні до партнерів по взаємодії та
готовності до двозначних комунікативних ситуацій.
Аналіз способів структурування міжкультурної
компетентності дав можливість знайти найоптимальніший варіант. Він полягає в тому, що елементами досліджуваного поняття є: когнітивний,
інтраособистісний, соціолінгвістичний, афективний та процесуальний компоненти, кожен з яких
має конкретні характеристики. Вдалося дійти
висновку, що усі ці компоненти взаємопов’язані.
Абсолютно очевидно, що успішні контакти з
представниками різних культур можливі не лише
за умови оволодіння всіма учасниками міжкультурного діалогу відповідним комплексом знань про
природу полікультурного непорозуміння та способів його уникнення, але й застосування практичних умінь й навичок, які б дали можливість вільно
розуміти один одного.
З цього випливає, що володіння міжкультурною
компетентністю сприяє більш ефективній професійній діяльності сучасних фахівців, розвиткові
у них креативного мислення, збагачує та розширює професійний світогляд, вдосконалює комунікативні навички.
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Актуальність проблеми дослідження інтуїції як однієї з важливих професійно значущих
якостей майбутніх соціальних працівників
зумовлюється тим, що, як показує наявна
практика, інтуїтивні можливості допомагають спеціалістам підвищувати ефективність своєї професійної діяльності. Головна
увага зосереджується на визначенні сутності та структури феномена інтуїції в професійній діяльності. У статті висвітлено
комплекс вправ, проведених зі студентами
на визначення їхніх інтуїтивних здібностей
та їхні результати.
З’ясовано, що саме інтуїція є ключовим,
невіддільним компонентом, складником
творчого наукового процесу, будь-якої успішної професійної діяльності та одним із найважливіших засобів формування нових ідей.
Інтуїції відводиться особлива роль у структурі творчого процесу і в діяльності педагогів і соціальних працівників, даючи змогу
безпосередньо знайти правильне рішення
швидко та несвідомо. Інтуїція вважається
одним із системотворчих компонентів педагогічної культури та визначається як миттєвий і безпомилковий вибір методу, прийому, слова, інтонації.
Педагогічна діяльність не може мислитися
без чуття, передбачення, інтуїції, імпровізації. Особливо часто інтуїція застосовується
під час розв’язання комунікативних завдань,
вона може бути виражена в невербальних
формах та інших способах впливу на особистість студента. До критеріїв правильності
педагогічних рішень належать: відповідність дій основній педагогічній меті, вимогам педагогічної науки, безпосередні результати дій, оригінальність.
Спеціалісти вважають, що ті, хто довіряє своїй інтуїції, працюють більш успішно.
Для інтуїції характерна швидкість (іноді
моментальність) формулювання гіпотез.
Саме тому, проблема розкриття творчих
можливостей особистості, розвитку її інтуїтивних здібностей, самонастроювання та
самовдосконалення особистості з метою
успішно виконувати професійну діяльність є
основною метою статті.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Враховуючи сучасний стан розвитку цивілізації,
що характеризується соціально-економічними
і політичними перетвореннями, прискореним
розвитком технологій, модернізацією процесів
у різних сферах життя та докорінними змінами
у структурі ринку праці, зникають одні професії
та з’являються інші. З огляду на це змінюються
й вимоги до фахової підготовки працівників,
зокрема працівників соціальної сфери. Адже саме
розвитку соціальної сфери нині надається велике
значення, це пов’язано з тим, що в час стрімких
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The urgency of the problem of studying intuition
as one of the important professionally significant
qualities of future social workers is due to the fact
that, as current practice shows, intuitive opportunities help professionals to increase the efficiency of their professional activities. The main
focus is on defining the essence and structure
of the phenomenon of intuition in professional
activities. The article covers a set of exercises
conducted with students to determine their intuitive abilities and their results.
It has been found that intuition is a key, integral
component, a component of the creative scientific process, any successful professional activity
and one of the most important means of forming new ideas. Intuition plays a special role in
the structure of the creative process and in the
activities of teachers and social workers, allowing you to directly find the right solution quickly
and unconsciously. Intuition is considered one of
the system-creating components of pedagogical culture, and is defined as an instantaneous
and infallible choice of method, technique, word,
intonation.
Pedagogical activity cannot be thought without
feeling, foresight, intuition, improvisation. Intuition
is especially often used in solving communicative
tasks, it can be expressed in nonverbal forms
and other ways to influence the student’s personality. The criteria for the correctness of pedagogical decisions include: compliance of actions
with the main pedagogical goal, the requirements
of pedagogical science, direct results of actions,
originality.
Experts believe that those who trust their intuition
work more successfully. Intuition is characterized
by the speed (sometimes instantaneity) of formulating hypotheses. That is why the problem of
revealing the creative potential of the individual,
the development of his intuitive abilities, selfadjustment and self-improvement of the individual in order to successfully perform professional
activities is the main purpose of the article.
Key words: intuition, pedagogical intuition, professionally significant qualities.

змін у суспільстві та житті кожної людини загалом,
клієнтам соціальних працівників потрібна кваліфікована підтримка, а щоб надавати необхідну
підтримку, сам фахівець повинен мати відповідну
професійну підготовку, яка передбачає як набір
необхідних знань, так і сформовані професійні та
особистісні якості.
Тож означеному фахівцю для успішної діяльності необхідно вміти використовувати особистісні
резерви, тобто приховані внутрішні потенціали,
які забезпечуватимуть здатність до мобілізації
зусиль, спрямованих на професійний та особис-



тісний розвиток. Саме інтуїцію ми відносимо до
однієї з важливих професійно значущих якостей
майбутніх соціальних працівників і вважаємо, що
достатній розвиток такого важливого особистісного резерву має великий потенціал у формуванні
справжніх професіоналів своєї справи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз соціально-педагогічних досліджень показав, що проблему розвитку особистісних і професійно значущих якостей майбутніх фахівців соціальної сфери розглядали у своїх наукових працях
такі українські дослідники, як А. Капська, С. Архирова, І. Богданова, В. Васильєв, Л. Міщик, В. Поліщук, І. Трубавіна.
Також проблему особистісного розвитку та підготовки працівників соціальної сфери висвітлено
в роботах зарубіжних науковців: Б. Андерсон,
Б. Маєр, Г. Медведева, Є. Холостова, С. Шардлоу.
Окремі дослідження педагогічної інтуїції можна
натрапити в наукових роботах таких учених: І. Богданова, Р. Грановська, С. Гільванова, М. Літвінова,
Водночас аналіз наукових праць дає підстави
для висновку, що дослідження інтуїції та педагогічної інтуїції були детально вивчені та не розглядалися в контексті професійно значущих якостей
майбутніх соціальних працівників. А враховуючи
неповноту та приблизність інформації, яку отримує соціальний робітник, різноманіття можливих
варіантів, обмеженість часу для пошуку рішень,
зрозуміло, що інтуїтивне передбачення є однією
з головних професійно-особистісних якостей, які
повинні формуватись у процесі фахової підготовки.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Інтуїції відводиться особлива
роль у структурі творчого процесу та діяльності
соціальних працівників, адже вона дає змогу знайти
правильне рішення швидко, іноді навіть не усвідомлено. Ми вважаємо, що ті спеціалісти, які довіряють
своїй інтуїції, мають можливість працювати більш
успішно, адже для інтуїції характерна швидкість
формування гіпотез і ухвалення рішень. Головна
роль в ухваленні правильних інтуїтивних рішень
належить насамперед професійному досвіду,
далі йдуть зорова образність, загальнокультурний
досвід, уява, імпровізація, емоційність, багатство
асоціацій, пам’ять. Звідси випливає, що саме ці
якості треба розвивати для підвищення рівня педагогічної інтуїції в майбутніх соціальних працівників.
Метою статті є дослідження інтуїції як однієї
з професійного значущих якостей майбутніх соціальних працівників для забезпечення поліпшення
освітнього процесу, спрямованого не тільки на
оволодіння теоретичними знаннями та практичними навиками, а також на розвиток внутрішнього
потенціалу майбутніх спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Результати
теоретичного дослідження проблеми розвитку
інтуїції показали, що це поняття не є однозначно
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визначеним. За З. Фройдом, інтуїція – прихований,
неусвідомлюваний першопринцип творчості, за
Р. Грановською – це прорив підсвідомості у свідомість або отримання результату шляхом, за якого
проміжні етапи не усвідомлюються, за А. Ухтомським – логіка й аргументація тільки здоганяють
інтуїцію, хочуть відтворити, перевірити, визначити
її смисл [2, с. 15].
Доцільно буде розглянути підхід до вивчення
інтуїції видатного голландського філософа Б. Спінози. Він розглядав інтуїцію як вищого роду пізнання та не зводив її до вроджених якостей індивіда. Інтуїція в такому разі являє собою вищий
прояв раціональних здібностей людини, ґрунтується на свободі сприйняття, до того ж «річ сприймається цілісно через її сутність».
Інтуїція в Б. Спінози – це своєрідний прискорений умовивід, виражений в особливій формі, що
відбиває необхідну нам інформацію про сам предмет дослідження [3, с. 234].
В «Українському академічному тлумачному
словнику» можна знайти таке визначення: «Інтуїція –
це здатність людини в деяких випадках несвідомо,
чуттям уловлювати істину, передбачати, вгадувати
що-небудь, спираючись на попередній досвід, знання та інше: чуття, проникливість, здогад» [1, с. 41].
Цікавим є також визначення поняття «інсайт»,
який у деякому роді є синонімом інтуїції та вважається одним з її видів. За визначенням М. Лібермана [4, с. 273], інсайт – це процес, за допомогою
якого людина раптово усвідомлює логічні зв’язки
між проблемою і відповіддю. Сучасний процес
навчання не може відбуватися без інсайтів з боку
як викладачів, так і студентів, адже необхідним
для студентів є не тільки отримати теоретичні
знання, а й розуміти, як їх можна використати
в професійній діяльності й особистісному розвитку
та самовдосконаленні, а для викладачів не тільки
передати свій досвід, а й розуміти всі почуття,
страхи студентів стосовно майбутньої роботи та
як їх можна використати.
Розглянувши різні підходи до визначення
поняття інтуїції та проаналізувавши науково-педагогічну літературу, ми розробили систему оцінки
рівня розвитку інтуїції в студентів.
Під час практичного дослідження рівня розвитку професійно значущих якостей майбутніх
соціальних працівників було проведено вправи на
визначення рівня розвитку інтуїції зі студентами
магістрами спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.
Було проведено вправу «Карти». Мета вправи
полягає в тому, що учасникам було запропоновано карти, які з одного боку всі одного кольору, а
з іншого – діляться на чорні і білі, студентам необхідно було вказати, якого кольору карта з іншого
боку, важливим є необхідність не відгадати колір
карти, а давати відповідь, спираючись на свої від-
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чуття. Вправу було проведено в три етапи, пропонуємо розглянути результати (див. табл. 1).
Таблиця 1
Таблиця результатів визначення рівня
розвитку інтуїції у студентів магістрів
спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.
ПІБ
Чорна С.
Лохай О.
Курко Т.
Кравченко О.
Джмухадзе О.
Кірку К.
Петрунжел Є.

1 частина
60 %
63,3 %
66,6 %
80 %
60 %
63,3 %
43,3 %

2 частина
60 %
51,8 %
60 %
60 %
66 %
66,6 %
53 %

3 частина
60 %
56,6 %
80 %
60 %
66 %
70 %
53 %

Після вправи зі студентами було проведено
рефлексію, під час якої виявили, що під час проведення першого етапу вправи всі називали колір
карти, просто намагаючись вгадати, та можемо
спостерігати такі результати: більшість опитуваних назвали правильно від 60 до 66,6 % кольорів,
в одного студента був результат вищий за середній – 80 %, а один студент отримав результат, який
нижчий за середній – 43,3 % правильних відповідей. Під час другого етапу вправи студенти концентрувалися на відчуттях, які виникають, коли вони
дають правильну відповідь. Було зазначено, що в
декого з’являлися приємні відчуття внизу живота,
у декого потіли руки, дехто відчував лоскіт під колінами. Результати другого етапу показали задовільний рівень від 53 до 66,6 % правильних відповідей.
Проводячи третій етап вправи, студенти
повністю оперували своїми відчуттями; коли показана карта викликала в них відчуття, які виникали
під час правильної відповіді, вони називали той же
колір. Результати цього етапу вправи показали, що
в 5 студентів був задовільний рівень – від 53 до
66%, у 2 студентів був достатній рівень – 70–80%
правильно вказаних відповідей.
Також для з’ясування рівня розвитку у студентів їхнього шостого відчуття, тобто інтуїції, було
запропоновано пройти вправу «Психорадар»,
мета якої полягала у визначенні точного розташування предмета із заплющеними очима, основуючись тільки на відчуттях.
Студентам було потрібно добре роздивитися предмет, його колір, розмір і розташування,
щоби встановити контакт, після чого досліджувані
заплющували очі та крутилися навколо себе три
рази, а потім, не розплющуючи очей, вказували,
де, на їхню думку, розташований предмет.
Результати вправи визначалися за трьома рівнями: низький, задовільний і достатній. Низький
рівень визначається, коли розташування вказано
зовсім в іншому напрямі, тобто неправильно,
задовільний рівень визначається, коли правильно
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зазначено напрям розташування, а достатній
рівень визначається, коли передбачено точне
місце розташування, відстань, мета знайдена.
Таблиця 2
Таблиця оцінювання рівня розвитку інтуїції
за допомогою вправи «Психорадар»
Рівні
Кількість
студентів
%

Достатній
рівень

Задовільний
рівень

Низький
рівень

3

6

11

15 %

30 %

55 %

Результати свідчать, що незначна кількість студентів-магістрів були на достатньому рівні (15 %),
а переважна більшість на задовільному та низькому (30 %) та (55 %), що говорить про недостатню
спроможність студентів спиратися на свої відчуття, а намагатися більш раціонально мислити.
Ще одним етапом дослідження було проведення зі студентами вправи «Світлофор». Вправа
є досить простою та цікавою й дає змогу глибше
проникнути в себе. Її метою є встановлення інтуїтивного пристрою для виявлення сприятливих для
людини впливів.
Як і в дорожнього знака світлофора, зелений
колір означає, що перешкод немає, жовтий колір
означає, що потрібно бути уважним та обережним,
а червоний колір означає стоп – це може бути
небезпечно.
Перед студентами ми розмістили світлофор,
їхнім завданням було зосередитися на кольорах
світлофора та відчуттях, які вони викликають.
Після цього студентам ставили запитання, почали
з простих запитань. Наприклад:
–– Ваше ім’я …?
–– Вам …років?
–– Ви навчаєтеся в ПНПУ ім. К.Д. Ушинського?
Студенти заплющували очі, після чого їм ставили запитання, а розплющивши очі, вони бачили
більш виразно один із кольорів. Спочатку все
було хаотично й досліджувані не могли виділити
один із кольорів, після декількох спроб, коли ми
зрозуміли, що відчуття кольорів налагоджено і за
правильної відповіді на запитання перед очима
«горить» зелений колір, ми перейшли до більш
складних запитань:
–– Чи відчуваєте Ви прагнення глибше пізнати
самого себе, свої творчі здібності?
–– Чи замислюєтеся про причини своїх промахів, невдач?
–– Чи здатні Ви й далі розв’язувати важке
завдання, якщо перші спроби не дали очікуваного
результату?
Результати проведеної вправи були досить
цікаві, студенти спостерегли, що на запитання,
де вони відповідали так, але був внутрішній опір,
вони чітко бачили оранжевий або червоний колір
світлофора й розуміли, що намагаються «обду-



рити» самих себе. Та було зазначено, що ця методика є дієвою в ситуаціях, коли важко прийняти
логічне мислення та буде використовуватися ними
в подальшому житті та професійній діяльності.
Після проведення цього комплексу вправ ми
отримали багато інсайтів і висновків, було виявлено, що більшість студентів мають низький
і задовільний рівень розвитку інтуїтивних здібностей, та навіть за наявності в них так званого
шостого чуття вони не вміють і не мають необхідних інструментів, щоб розпізнати свої почуття
та використовувати інтуїцію для ухвалення правильного рішення.
Висновки. У процесі аналізу такої професійно
значущої якості особистості, як інтуїція, було встановлено, що підвищення розвитку інтуїтивних здібностей є необхідною умовою освітнього процесу
та буде можливим у разі створення відповідних
умов, що сприяють успішній підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності, а саме:
активізації пізнавальної діяльності, прагненню
до саморозвитку, розвитку особистісних резервів
професійного потенціалу майбутнього фахівця,
усвідомленню на рівні переконань власного інди-
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відуального потенціалу, переосмисленню наявних
професійно значущих якостей і розвитку інших.
Предметом подальших наукових досліджень,
як ми вважаємо, є проблеми, пов’язані з виявленням інших професійно значущих якостей майбутніх соціальних працівників, які необхідні та
достатні для успішної професійної діяльності.
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У статті досліджується процес підвищення професійної кваліфікації педагогічних
працівників в умовах модернізації освіти,
який є важливим етапом для формування
результативної діяльності учнів у навчальних закладах. Проаналізовано трактування
сутності категорій «компетентності особистості» та «компетенція». Досліджено
проблемні квестії стосовно теоретичної
та практичної підготовки педагогічних
працівників. Досліджено педагогічні кондиції створення фахової компетентності
педагогічних працівників у передумовах підвищення професійної кваліфікації. Проаналізовано основні напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Досліджено
цілі програми підвищення кваліфікації вчителів математики. Визначено, що головна
мета підвищення професійної кваліфікації
вчителів – формування в учнів теоретичних та практичних навичок, необхідних для
професійної діяльності, відповідно до нових
стандартів математичної освіти згідно
з Концепцією «Нова українська школа».
З’ясовано, що програми підготовки вчителів містять компоненти психолого-педагогічної та практичної підготовки, зокрема й
методи навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Було
встановлено, що Закон України «Про вищу
освіту» визначає значення математики для
соціально-економічного та технологічного
розвитку України. Розглянуто основний
перелік дисциплін методичного розділу програми курсів підвищення кваліфікації вчителів математики. Досліджено план заходів
щодо дотримання Указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального
року Роком математичної освіти в Україні».
Визначено характерні ознаки STEM-освіти,
що мають велике значення в підготовці майбутніх учителів, а також у програмі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів-предметників. Досліджено, що
ще одним інструментом, від якого залежить
ефективність розвитку професійної позиції вчителя у світлі вимог Концепції «Нова
українська школа», є постійне самовдосконалення професійної діяльності. Визначено
функції процесу самовдосконалення професійної діяльності вчителя. Завдяки оновленню законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту» та реалізації Національної доктрини освіти на 2021–2022 роки, Концепції
«Нова українська школа», Концепції педагогічної освіти отримано позитивні результати в підвищенні кваліфікації вчителів.
Ключові слова: професійна компетентність,професійнакваліфікація,педагогічніпрацівники, модернізації освіти, викладачі математики, Концепція «Нова українська школа».

The paper studies the process of professional
development of teachers in the modernization of education, which is an important step in
the formation of effective activities of students
in educational institutions. The interpretation
of the essence of the categories “personality
competence” and “competence” is analyzed.
Problem quests concerning theoretical and
practical training of pedagogical workers are
investigated. The pedagogical conditions of creation of professional competence of pedagogical workers in the preconditions of professional
development are investigated. The main directions of professional development of pedagogical workers are analyzed. The purposes of the
program of advanced training of mathematics
teachers are investigated. It is determined that
the main purpose of professional development
of teachers – the formation of students’ theoretical foundations and practical skills necessary
for professional activity in accordance with the
new standards of mathematics education in
accordance with the Concept “New Ukrainian
School”. It is investigated that teacher training
programs contain components of psychological, pedagogical and practical training, including
methods of teaching and using ICT. It was found
that the Law of Ukraine “On Higher Education”
defines the importance of mathematics for the
socio-economic and technological development
of Ukraine. The main list of disciplines of the
methodical section of the program of advanced
training courses for mathematics teachers is
considered. The action plan for achieving the
Decree of the President of Ukraine “On declaring the 2020/2021 academic year the Year of
Mathematical Education in Ukraine” has been
studied. The characteristic features of STEMeducation, which is important in the training of
future teachers, as well as in the program of
training, retraining, advanced training of subject teachers. It is investigated that another tool
on which the effectiveness of the development
of the professional position of a teacher in the
light of the requirements of the Concept “New
Ukrainian School” depends, is the constant selfimprovement of professional activity. The functions of the process of self-improvement of a
teacher’s professional activity are determined.
Thanks to the update of the Laws of Ukraine
“On Education”, “On Higher Education”, and
the implementation of the National Doctrine of
Education for 2021–2022, the Concept of “New
Ukrainian School”, the Concept of Teacher Education have demonstrated positive results in
improving the skills of teachers.
Key words: professional competence, professional qualification, pedagogical workers, modernization of education, mathematics teachers,
Concept of “New Ukrainian school”.



Постановка проблеми в загальному вигляді.
Оцінювання ефективності діяльності закладів
освіти та якості наданих освітніх послуг уважається основною цільовою функцією системи освіти
у всьому світі, де імплементовані та функціонують
програми асекурації якості освітніх послуг та підвищення професійної кваліфікації педагогічних
працівників, які визначені в положеннях національної політики в галузі освіти, а дані дії позитивно
впливають на розвиток освітньої галузі. В умовах сучасності прогресивний розвиток держави є
неможливим без постійного вдосконалення системи освіти та науки, забезпечення якого здійснюється педагогічними працівниками у сфері освіти.
У зв’язку із глобалізаційними процесами, які
відбуваються у світі, формується потреба в соціально і професійно активному педагогічному працівнику, який володіє високим рівнем кваліфікації,
професійною мобільністю, самостійністю, умінням
повсякчасно вдосконалювати свої фахові навички,
реалізовувати подальше професійне зростання.
Головним та визначальним завданням закладів
вищої освіти на сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України є пошук форм її інтеграції з наукою, підвищення ролі та відповідальності
педагогічних працівників, асекурації якості підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників на рівні міжнародних вимог.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тематику дослідження процесу підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в
умовах модернізації освіти досліджують багато
науковців. Так, А.А. Дробін, В.В. Сидоренко,
В.Г. Кремень, В.М. Полонський, І.Й. Яремко,
Н.О. Гончарова, О.А. Жерновникова, О.В. Овчарук,
О.В. Темченко, О.І. Проскурня, Ю.М. Козловський
присвятили наукові праці аналізу деяких аспектів
підвищення професійної кваліфікації педагогічних
працівників в умовах модернізації освіти, які вплинули на генезис та становлення професійної компетентності особистості та забезпечення результативної діяльності відповідних установ.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте, незважаючи на
велику кількість оригінальних та змістовних праць
як закордонних, так і вітчизняних учених з досліджуваної проблематики, варто зазначити, що майже
немає досліджень, присвячених проблемам аналізу засобів підвищення професійної кваліфікації
вчителів математики в умовах модернізації освіти
відповідно до Концепції «Нова українська школа».
Мета статті – дослідження процесу підвищення
професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти для формування
результативної діяльності у відповідних установах.
Для досягнення мети визначено такі завдання:
1) визначити основні цілі підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників;
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2) описати поточний процес та напрями підвищення професійної кваліфікації викладачів математики;
3) проаналізувати вплив модернізаційних процесів на процес підвищення професійної кваліфікації, які сприяють розвитку й самовдосконаленню
педагогічних працівників.
Під час проведення дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз
і синтез, порівняння, узагальнення, системноструктурний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Загальновизнаний як на національному, так і на міжнародному
рівні той факт, що альтернативою, яка домінує у
стандартах другого покоління предметно-знаннєвої моделі підвищення професійної кваліфікації
педагогічних працівників, повинен бути компетентнісний підхід, який передбачає нові підходи
до професійних якостей педагогічних працівників,
базові вміння, адекватне сприйняття взаємозалежного світу. Зміни в підходах до навчання передусім стосуються перенесення акценту із процесу на результати навчання, ролей педагогічних
працівників і учнів у процесі навчання, організації
навчання, динаміки навчальних програм, методів
оцінки тощо [1, с. 941].
Освіта педагогічних працівників – необхідний
складник освіти впродовж життя, до якої належить і післядипломна освіта, що передбачає
вдосконалення фахових компетентностей на
основі здобутої вищої, професійної або фахової
передвищої освіти та практичного досвіду. Післядипломна освіта включає підвищення кваліфікації педагогічних працівників для вдосконалення
раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності, здійснюється на підставі освітньої програми й організованого комплексу освітніх складових частин для досягнення визначених
професійних результатів [2].
У вітчизняній та міжнародній науковій думці
існує чимало визначень поняття «компетентності особистості», серед них найбільш влучним,
на нашу думку, є таке: спеціально організований
комплекс знань, умінь та навичок, які набуваються
у процесі навчання, дають можливість особистості сформулювати, розв’язувати, незалежно від
обставин, проблеми, які притаманні відповідній
професійній діяльності [3; 4].
У сучасних умовах вітчизняні дослідники вживають поняття «компетентність» та «компетенція».
Аналіз наукових досліджень стосовно поняття «компетенція» сакраментально застосовується у квінтесенції «коло повноважень і прав», де трактування
поняття в основному взаємопов’язано з ерудицією,
впливовістю, кваліфікованістю, чи «конгруенцією
потрібних знань та якостей особистості, яка надає
право кваліфіковано адаптуватися до розв’язку
квестій у відповідній професійній діяльності» [5].
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Порядок підвищення кваліфікації педагогічних
працівників [6] визначає такі основні напрями підвищення кваліфікації, які відображені на рис. 1.
Ці напрями визначають майже всі сфери профе-

сійного кругозору педагогічного працівника, проте
найбільш важливим є розвиток саме професійних
компетентностей учителів математики як визначальний для фахівця в освітній галузі природничих

Напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь,
визначених ч. 1 ст. 12 Закону України «Про освіту».
Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій).
Створення безпечного й інклюзивного освітнього середовища, специфіка
інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі
дітей з особливими освітніми потребами.
Формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування
новітніх технологій, ознайомлення із сучасним обладнанням, технікою, станом і
тенденціями розвитку професії, вимогами до рівня кваліфікації працівників за
відповідними професіями.
Використання інформаційно-комунікативних та
освітньому процесі, зокрема й електронне навчання.

цифрових

технологій

в

Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи
андрагогіки.
Рис. 1. Напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Примітки: сформульовано автором на основі джерела [7, с. 99]

Цілі програми підвищення кваліфікації вчителів математики
Ознайомлення здобувачів освіти з основними сучасними технологіями та
підходами до організації освітнього процесу з математики, індивідуальними та
колективними формами роботи.
Ознайомлення педагогів з основними сучасними технологіями навчання,
тенденціями розвитку наукової думки, методики навчання математики,
основними закономірностями організації освітнього процесу з математики.
Ознайомлення педагогів з існуючим новітнім демонстраційним, мультимедійним
навчальним обладнанням, цифровими пристроями, їх використанням в
освітньому процесі.
Сприяння володінню програмним матеріалом з математики, набуття навичок
розв’язування задач, рівнянь тощо.
Набуття вмінь і навичок з пошуку, подання, перетворення, аналізу, узагальнення
та систематизації даних, критичного оцінювання інформації.
Усвідомлення педагогами розмаїття, закономірностей та ролі природничих наук і
техніки в житті людини, стану та тенденцій розвитку математичної науки.
Рис. 2. Цілі програми підвищення кваліфікації вчителів математики
Примітки: сформовано автором на основі джерела [7, с. 99–100]

170

Випуск 35. 2021



наук. На рис. 2 відображено основні цілі програми
підвищення кваліфікації вчителів математики.
У програмі значна увага приділяється впливу
стандартів другого покоління на засоби оцінювання
результатів навчання, оскільки із 2021 р. всі, без

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТА
УПРАВЛІННЯ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТОЮ
винятку, учні проходитимуть зовнішнє незалежне
оцінювання (далі – ЗНО) з математики. Оскільки
у процесі навчання математики розвивається
просторова уява здобувачів освіти, формуються
вміння логічно мислити, оперувати з абстрактними

Перелік дисциплін методичного розділу програми курсів підвищення кваліфікації
вчителів математики
Реалізація вимог концепції «Нова українська школа» у навчанні математики
Методика організації проєктної діяльності учнів у навчанні математики
р

Особливості реалізації компетентнісного підходу до навчання під час роботи
за оновленими підручниками математики
Використання ІКТ у навчанні математики в сучасних умовах
Тестове оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторингові дослідження
TIMSS і PISA в освіті та в навчанні математики

ц

Система підготовки учнів до розв’язування завдань ЗНО з математики, до
розв’язування олімпіадних завдань з математики та завдань з параметрами
Методика викладання математики у країнах Європейського Союзу
Використання історичного матеріалу та прикладних задач у навчанні
дисципліни математики
Освітні програми підготовки вчителя математики у країнах Європейського
С
Математична складова частина дослідження PISA
Рис. 3. Перелік дисциплін методичного розділу програми курсів підвищення
кваліфікації вчителів математики
Примітки: сформульовано автором на основі джерела [8, с. 388]

План дій для досягнення цілей Указу Президента України «Про оголошення
2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»
Забезпечення запровадження навчальних курсів «Логіка» та «Математична логіка»
у навчальних програмах 1–11-х класів загальної середньої освіти.
Організація літніх «математичних шкіл» для професійного зростання
формування професійної спільноти вчителів.

та

Розроблення методичних рекомендацій та практичних засобів використання
міждисциплінарних зв’язків математики з іншими навчальними дисциплінами.
Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для лабораторій
Рис. 4. План дій для досягнення цілей Указу Президента України «Про оголошення
2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»
Примітки: сформульовано автором на основі джерела [13].
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Формування іншомовної, цифрової та інших компетентностей відповідно до Концепції
«Нова українська школа»
Застосування системи BYOD

Формування навичок ХХІ ст.
Використання інноваційних технологій

Навчання впродовж життя

Характерні ознаки STEM-освіти
проєктна діяльність

інтеграція, міждисциплінарність, трансдисциплінарність

обізнаність і самовираження в культурі (STEM + Art = STEAM)
Рис. 5. Характерні ознаки STEM-освіти
Примітки: сформульовано автором на основі джерела [14, с. 96]

об’єктами й коректно використовувати математичні поняття і закони для побудови математичної
моделі тієї або іншої ситуації, удосконалюється
розуміння краси математичних міркувань, виховуються цілеспрямованість та наполегливість.
Отже, основна мета підвищення професійної
кваліфікації педагогічних працівників – формування у слухачів теоретичних основ і практичних умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності, відповідно до нових стандартів
математичної освіти згідно з Концепцією «Нова
українська школа». Також велике значення
мають не лише сформовані математична, а й
ІКТ-компетентності вчителя, пов’язані з навчанням учнів математики. Світ стає більш залежним
від інформаційних технологій, і учні, і вчителі
повинні мати досить високий рівень сформованості відповідної компетентності. З огляду на
це у програму підготовки варто ввести лекції та
лабораторні роботи слухачів курсів підвищення
кваліфікації з ІКТ (наприклад: лекція на тему
«Дистанційне навчання на основі вільного програмного забезпечення», лабораторна робота
«Використання цифрових освітніх ресурсів для
геометричних перетворень графіків», практичне
заняття «Методика організації контролю успішності учнів засобами електронних щоденників і
електронних журналів»), обмін досвідом у галузі
використання ІКТ на уроках математики між слухачами курсів [8, с. 387–388].
Отже, програми підготовки вчителів містять
компоненти психолого-педагогічної та практичної
підготовки, зокрема й методи навчання та використання ІКТ [9]. Оскільки важливість математики
для соціально-економічного та технологічного
розвитку України зазначається в Законі України
«Про вищу освіту», математика включена до переліку гостро дефіцитних спеціальностей, до складу
якої включено спеціальності галузей знань 01 –
Освіта/Педагогіка, 11 – Математика і статистика,
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10 – Природничі та технічні науки, де, зокрема,
для вступників на природничо-математичні й інженерно-технічні спеціальності передбачені відповідні пільги [10].
Склад навчальних дисциплін методичного розділу програми курсів підвищення кваліфікації вчителів математики відображено на рис. 3. Також під
час проведення курсів підвищення кваліфікації
вчителів математики рекомендуємо проведення
круглого столу «Вплив стандартів другого покоління і розвитку ІКТ на професійну діяльність
учителя математики». У роботі за новими стандартами залишається актуальною проблема виявлення, підтримки та розвитку талановитої молоді,
її специфічне навчання і виховання, спрямоване
на підготовку майбутніх висококваліфікованих
фахівців. У процесі роботи курсів підвищення
кваліфікації варто аналізувати питання, пов’язані
з учнівськими олімпіадами з математики різних
рівнів; метою, завданнями олімпіад; методикою
підготовки учнів тощо [8, с. 388].
Формування математичної компетентності
учнів вимагає високого рівня професійних компетентностей учителів математики. Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти
на період до 2015 р. наголошувала на тому, що
підвищення якості шкільної математичної освіти
є необхідною умовою формування інноваційного
суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки.
Відповідно до Указу Президента України «Про
оголошення 2020/2021 навчального року Роком
математичної освіти в Україні» Кабінет Міністрів
України розробив план дій (див. рис. 4) [13] для
досягнення поставлених цілей:
– забезпечення рівного доступу учнів до математики;
– упровадження сучасних технологій математики;



– удосконалення ресурсного забезпечення
навчального процесу;
– підвищення мотивації учнів до вивчення
математики та її застосування в житті;
– популяризація математичної освіти [10].
Нині у світі, зокрема в Україні, активно розвивається STEM-освіта, яка об’єднує навколо себе
педагогічних працівників природничого циклу
через інтеграцію чотирьох основних складників:
Science – природничих наук, Technology – технологій, Engineering – інженерії, Mathematics – математики, базується на засадах залучення учасників
освітнього процесу до науково-дослідної та інженерно-конструкторської діяльності (див. рис. 5).
Об’єднання зусиль учителів-предметників (фізика,
хімія, математика, біологія, географія, інформатика тощо) через побудову міжпредметних зв’язків
є невід’ємною складовою частиною професійної
компетентності вчителя.
Включення елементів STEM-освіти є важливим
у підготовці майбутніх учителів, а також у програмі
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителя-предметника, де важливо включати
такі питання, як: загальні поняття про STEM-освіту,
застосування елементів STEM-освіти в навчанні
учнів, створення STEM-проєктів, використання
STEM-технологій тощо [14, с. 96–97].
Отже, сучасна система освіти вимагає розвитку в педагога здібностей та прагнення до самоосвіти і самовдосконалення, активного ставлення
до життя та професійного зростання як основи
професійної позиції та важливої умови конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
Самовдосконалення професійної діяльності
вчителя виконує такі функції:
– удосконалення, збагачення знань учителя
(предметних, частково методичних, дидактичних,
навчальних, психологічних, етичних тощо);
– розвиток світогляду, професійних цінностей,
переконань, що відповідають цілям суспільства
та школи;
– розвиток мотивів творчої діяльності (любов і
повага до дітей, захоплення предметом, потреба
в самореалізації тощо);
– розвиток стійких моральних якостей людини
(переконаність, гуманізм, педагогічний оптимізм,
доброчесність, доброта, духовна щедрість тощо);
– розвиток культури емоцій та вольового вираження вчителя, саморегуляція діяльності;
– розвиток рефлексивних навичок.
Сформульовані таким чином функції самовдосконалення відповідають функції науково-методичної роботи школи стосовно конкретного вчителя.
Безперервність процесу професійного самовдосконалення формує здатність вчителя визначати
перспективу свого професійного зростання, відчувати в цьому постійну потребу, незалежно від ступеня вдосконалення системи педагогічної діяльності [16, с. 179].

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТА
УПРАВЛІННЯ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТОЮ
Таким змінам передувала низка проведених
наукових досліджень із підготовки спеціалістів,
викладачів математики із залученням передового європейського та світового досвіду в галузі
педагогіки, що відбулись у формі таких оновлень:
Закон України «Про освіту» [2], Закон України
«Про вищу освіту» [17], Національна доктрина
розвитку освіти на 2021–2022 рр., Концепція
«Нова українська школа» [18], Концепція розвитку
педагогічної освіти [9]. Практична реалізація Концепції «Нова українська школа» у 2017–2023 рр.
продемонструвала позитивні результати і продовжує демонструвати [19].
Отже, модернізація української освіти привела
до суттєвих змін у її концепції та керівних принципах розвитку, шляхом інтеграції європейського
досвіду у сфері науки й освіти у вітчизняну практику з урахуванням вимог швидко мінливого ринку
праці до формування професійних якостей фахівців світового класу.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що в умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів та модернізації освіти підвищення професійної кваліфікації
педагогічних працівників набуває все більшої
актуальності. Забезпечення відповідного функціонування галузі освіти розглядається як одне
із пріоритетних державних завдань, як важливий структурний елемент забезпечення якісних
освітніх послуг, завдяки підвищенню професійної
кваліфікації педагогічних працівників. Важливість
розвитку галузі освіти та послідовна державна
освітня політика, сконцентрована на отриманні
якісно нового результату, а саме підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників,
який відповідав би стану та тенденціям світового освітнього суспільства та загальновизнаним міжнародним та європейським стандартам.
Основними напрямами модернізації професійної
підготовки вчителів математики є діджиталізація
дослідницько орієнтованого вивчення математики, інформатизація змісту навчання математичних дисциплін та посилення підготовки вчителів
математики. Отже, нова якість підготовки вчителя математики відповідно до Концепції «Нова
українська школа», скерована на підвищення
професійної компетентності, потребує від нього
не тільки здатності до застосування у практичній
діяльності вже відомих способів розв’язування
педагогічних проблем, але й готовності до самостійного проєктування педагогічних процесів і
ситуацій, навчання учнів.
Отримані результати дослідження можуть бути
використані для вдосконалення системи підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти, що дасть
змогу стимулювати інноваційну й освітню діяльність, підвищити рівень надання освітніх послуг
населенню, покращити поточну якість вищої освіти.
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У статті викладено сутність понять
«освітнє середовище», «безпечне освітнє
середовище», «психологічна безпека», «психологічна безпека освітнього середовища».
Визначено основні критерії, спрямовані на
формування психологічної безпеки як компонента безпеки освітнього середовища
вищого навчального закладу (щоденне
зміцнення психічного здоров’я учасників
освітнього процесу; відсутність зовнішніх
і внутрішніх загроз для продуктивного розвитку особистості; включення насиченої
програми освітнього середовища, яка повинна сприяти стимулювальному розвитку
учасників освітнього процесу; категорична
відсутність психологічного насильства під
час взаємодії). Розглянуто принципи забезпечення психологічної безпеки в освітньому
середовищі. Виокремлено діагностичні
показники психологічної безпеки освітнього
середовища вищого навчального закладу:
рівень ставлення до середовища (позитивний, нейтральний і негативний); рівень задоволеності характеристиками освітнього
середовища; рівень захищеності від психологічного насильства у взаємодії. Установлено, що основною загрозою в процесі
взаємодії учасників освітнього середовища
(студенти, викладачі, адміністрація) є отримання психологічної травми, яка чинить
шкоду позитивному розвитку й психічному
здоров’ю, відсутність базового задоволення
основних потреб, тобто виникнення перешкод на шляху до самоактуалізації. Як один
із варіантів розв’язання завдання підвищення
психологічної безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу запропоновано застосовувати технологію формування психологічної безпеки суб’єкта освіти.
Наведено ряд методик діагностики психологічної безпеки освітнього середовища –
«Методика оцінки психологічної атмосфери
в колективі» (А. Фідлер); «Моніторинг психологічної безпеки освітнього середовища»
(Т. Усталова); «Психологічна безпека освітнього середовища» (І. Баєва). Окреслено
проблеми діагностики психологічної безпеки
освітнього середовища вищого навчального
закладу: недооцінювання значущості психологічної безпеки освітнього середовища його
суб’єктами – студентами, викладачами,
адміністрацією; небажання розголошувати
наявність психологічних загроз у навчальному закладі; наявність механізмів внутрішньоособистісного психологічного захисту.
Ключові слова: освіта, вищий навчальний
заклад, навчальний процес, освітнє серед-

Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема психологічної безпеки актуальна, тому що вона виступає однією зі
складових частин національної безпеки. Психологічна безпека зумовлює модель сталого розвитку й нормального функціонування особистості у
взаємодії із середовищем. Психологічна безпека

овище, психологічна безпека, психологічна
безпека освітнього середовища.
The article highlights the essence of the concepts “educational environment”, “safe educational environment”, “psychological security”,
“psychological security of the educational environment”. The main criteria aimed at the formation of psychological security as a component
of security of the educational environment university (daily strengthening of mental health of
participants in the educational process; lack of
external and internal threats to productive development of the individual; inclusion of a rich educational environment that should promote stimulating development of participants categorical
absence of psychological violence during interaction). The principles of ensuring psychological security in the educational environment are
considered. Diagnostic indicators of psychological safety of the educational environment university are distinguished: the level of attitude to
the environment (positive, neutral and negative);
level of satisfaction with the characteristics of
the educational environment; level of protection
from psychological violence in interaction. It is
established that the main threat in the interaction
of participants in the educational environment
(students, teachers, administration) is psychological trauma, which harms positive development and mental health, there is no basic satisfaction of basic needs, there is an obstacle to
self-actualization. It is proposed to use the technology of formation of psychological security of
the subject of education as one of the options
for solving the problem of improving the psychological security of the educational environment
of university. A number of methods for diagnosing the psychological safety of the educational
environment – “Methods for assessing the psychological atmosphere in the team” (A.F. Fidler);
“Monitoring of psychological security of the
educational environment” (T.K. Ustalova); “Psychological security of the educational environment” (I.A. Baeva). Problems of diagnostics of
psychological safety of educational environment
of university are outlined: underestimation of significance of psychological safety of educational
environment by its subjects – students, teachers, administration; unwillingness to disclose the
presence of psychological threats in the school;
the presence of mechanisms of intrapersonal
psychological protection.
Key words: education, institution of higher education, educational process, educational environment, psychological security, psychological security of educational environment.

освітнього середовища є провідним компонентом, що впливає на психічне здоров’я та психологічний добробут суб’єктів навчально-виховного
процесу. Вищий навчальний заклад (далі – ВНЗ)
як соціальний інститут громадянського суспільства є суб’єктом безпеки. ВНЗ, з одного боку, є
частиною культурного простору суспільства, з
іншого, – являє собою специфічний культурно-
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освітній простір. Одним зі шляхів створення безпечного освітнього простору ВНЗ виступає психолого-педагогічний супровід суб’єктів навчального
процесу, який будується на принципах інтерактивного соціально-психологічного навчання, містить
опанування життєво важливими компетенціями
безпечної психологічної взаємодії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
на які спирається автор, в яких розглядають
цю проблему й підходи її розв’язання. У психолого-педагогічній літературі освітнє середовище
вивчається Н. Бойчук [11], К. Вариводою [2],
І. Вачковим, Т. Кабаченко [5], Г. Ковальовим,
Н. Лабунською, В. Левіним, Т. Мент, В. Пановим,
С. Рощіною [10], В. Ситніковим, Е. Соколовою,
С. Тарасовим, Т. Цюман [11]. Проблема безпеки
людини, безпеки особистості продовжує залишатися актуальною проблемою. Зумовлено це інтересом різних авторів до вивчення базових потреб
людини, серед яких особливе місце займають
потреби в самозбереженні, в безпеці, в редукції
напруги. Психологічна безпека освітнього середовища досліджується такими вченими, як І. Баєва
[8], А. Бандура, С. Дмитрієва, І. Дубровіна,
Я. Кордзіньскі [12], М. Куїнджі, Л. Малинівська [6],
О. Мерзлякова, Г. Мешко [7], O. Мешко [7], Л. Найдьонова, О. Обозова [9], С. Петрова, Л. Регуш,
Н. Тарасенко, М. Тарашкєвіч [12], В. Ясвін та
інші. Забезпечення психологічної безпеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу
можливо через спільну діяльність викладача й
студента. Цьому присвячені роботи А. Апішевої
[1], Г. Васянович [3], Н. Гонтаровської [4], В. Зінченко, Є. Моргунова.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. В Україні натепер досить
велика увага приділяється питанням навчання та
виховання, в той час, як досліджень, присвячених
безпосередньо проблемам діагностики психологічної безпеки освітнього середовища ВНЗ, не досить.
Метою статті є дослідження сутності й основних критеріїв формування психологічної безпеки
освітнього середовища ВНЗ, а також виокремлення проблем її діагностики.
Виклад основного матеріалу. У більшості
зарубіжних досліджень освітнє середовище оцінюється терміном «ефективність школи» як соціальної системи – емоційний клімат, особистісний добробут, особливості мікрокультури, якості
навчально-виховного процесу [8; 12]. У вітчизняній науковій літературі освітнє середовище
тлумачать як спеціально створене предметне й
соціокультурне оточення студента, яке містить
різні види умов і засобів здобуття освіти, способи забезпечення продуктивної діяльності. Воно
є складною системою, яка поєднує інтелектуальні, культурні, методичні, організаційні, технічні
ресурси, й становить сукупність матеріальних,
просторово-предметних і міжособистісних відно-
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син [10, с. 34]. Л. Малинівська зазначає, що всі
ці фактори взаємопов’язані й доповнюють один
одного, впливаючи на кожного суб’єкта [6, с. 65].
Учена Н. Гонтаровська у своїх працях розглядає освітнє середовище як фактор розвитку
особистості, що поєднує природні, фізичні й соціальні об’єкти й суб’єкти, які впливають на формування студента, на його творчий, професійний
та особистісний розвиток, сприяють становленню
міжсуб’єктних взаємодій та особистісно-орієнтованих комунікацій в освітньому процесі, забезпечують умови комфортної життєдіяльності в закладі
освіти й поза його межами [4, с. 18].
Як зазначають науковці Т. Цюман і Н. Бойчук,
безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому: наявні безпечні умови
навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному добробуту студентів і викладачів, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а
також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного
учасника навчально-виховного процесу [11, с. 10].
Ключовою психологічною характеристикою
освітнього середовища вчені І. Баєва, Й. Кордзіньскі й М. Тарашкєвіч, О. Обозова визначають психологічну безпеку, а психологічно безпечне освітнє
середовище – як умову для особистісного зростання її учасників [8; 9; 12]. Так, психологічна безпека в сучасній науці розглядається на різних рівнях:
– на рівні суспільства – як характеристика
національної безпеки, в структурі якої є соціальна
безпека, що означає виконання соціальними
інститутами своїх функцій із задоволення потреб,
інтересів, цілей всього населення країни, фактично забезпечуючи якість життя;
– на рівні локального середовища проживання – це сім’я, найближче оточення, референтні
групи, навчальні групи;
– на рівні особистості, в якій виникає аспект
переживання своєї захищеності-незахищеності,
коли можливо говорити про розуміння та уявлення
психологічного насильства й коли конкретні поведінкові акти сприяють порушенню безпеки іншого
або саморуйнуванню.
Психологічна безпека особистості проявляється в її здатності здійснювати опір у середовищі
з певними параметрами, в тому числі й із психотравмувальними впливами, здійснювати опір
деструктивним внутрішнім і зовнішнім впливам,
що відбивається в переживанні своєї захищеності /
незахищеності в конкретній життєвої ситуації.
На думку Т. Кабаченка, психологічна безпека – самостійний вимір у загальній системі безпеки, стан інформаційного середовища й умови
життєдіяльності суспільства, що сприяє порушенню психологічних передумов цілісності соціальних суб’єктів, адаптивності їх функціонування
та розвитку [5].



Науковцем І. Баєвою категорія психологічної
безпеки визначається такими аспектами [8]:
1) як стан освітнього середовища, вільного від
проявів психологічного насильства у взаємодії, що
сприяє задоволенню потреб в особистісно-довірчому спілкуванні, створює референтну значущість середовища й забезпечує психічне здоров’я
включених у нього учасників;
2) як система міжособистісних відносин, які
викликають в учасників почуття приналежності
(референтної значущості середовища); переконують людину, що вона перебуває поза небезпекою;
зміцнюють психічне здоров’я;
3) як система заходів, спрямованих на запобігання загрозам із метою продуктивного сталого
розвитку особистості.
У дослідженнях К. Вариводи гуманізація сучасної освіти виступає важливим аспектом формування психологічно безпечного середовища, що
першочергово зорієнтована на впровадження
технологій особистісно-орієнтованого навчання.
Викладач, використовуючи особистісно-орієнтовані технології, спілкується зі студентом не на
рівні соціальних ролей, а на рівні особистісної взаємодії, користуючись своєю індивідуальністю як
інструментом [2, с. 18].
Основні критерії, які спрямовані на формування
психологічної безпеки як компонента безпеки
освітнього середовища, можна побачити на рис. 1.
Важливим для нашого дослідження є підхід
вчених Г. Мешко й О. Мешка, які вважають, що для
забезпечення психологічної безпеки в освітньому
середовищі необхідно спиратися на такі принципи [7, с. 102]:
– принцип опори на розвивальну освіту, головна мета якої – не навчання, а особистісний розвиток, розвиток фізичної, емоційної, інтелектуальної,
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соціальної та духовної сфер особистості. В основі
такого освітнього процесу знаходиться логіка взаємодії, а не логіка впливу;
– принцип психологічного захисту особистості
кожного суб’єкта навчально-виховного процесу;
реалізацією принципу є усунення психологічного
насильства у взаємодії. Незахищений повинен
отримати ресурс, психологічну підтримку й захист
прав на безпечну взаємодію.
Необхідно відзначити, що освітнє середовище
вищого навчального закладу має певні особливості. Кафедра є базовим підрозділом освітнього
середовища з виконання основної соціальної
місії ВНЗ – підготовки фахівців. Викладачі, бувши
інтегрованими в колектив кафедри, виступають
суб’єктами взаємодії з керівником і колегами. Психологічна безпека освітнього середовища визначається як колективами кафедр загалом, так і окремими викладачами, які є носіями цінностей, норм,
правил поведінки, що становлять сутність організаційної культури кафедр і ВНЗ у цілому [1, с. 8].
Слід підкреслити, що основною загрозою в процесі взаємодії учасників освітнього середовища
(студенти, викладачі, адміністрація) є отримання
психологічної травми. До педагогічних факторів,
які негативно позначаються на розвитку й здоров’ї
студентів (тобто сприяють отриманню психологічної травми), а отже, на психологічній безпеці
освітнього середовища, належить інтенсифікація
навчального процесу, педагогічна тактика, яка
провокує виникнення емоційного стресу в студентів, невідповідність методик і технологій навчання
віковим і функціональним можливостям здобувачів. У ряді негативних факторів також визначаються неграмотність викладачів у питаннях
охорони здоров’я, відсутність системи роботи з
формування розуміння цінності здоров’я та здоро-

Щоденне зміцнення психічного здоров’я
учасників освітнього процесу

Категорична
відсутність
психологічного
насильства під час
взаємодії

Критерії, які спрямовані на
формування психологічної
безпеки як компонента
безпеки освітнього
середовища

Відсутність
зовнішніх і
внутрішніх загроз
для продуктивного
розвитку особистості

Включення насиченої програми освітнього
середовища, яка повинна сприяти стимулювальному
розвитку учасників освітнього процесу
Рис. 1. Критерії, які спрямовані на формування психологічної безпеки як компонента
безпеки освітнього середовища
Джерело: авторська розробка
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вого способу життя, в тому числі з профілактики
шкідливих звичок, аддикцій. У результаті завдається шкода позитивному розвитку й психічному
здоров’ю, відсутнє базове задоволення основних
потреб, тобто виникає перешкода на шляху до
самоактуалізації. Загрозу може нести й негативний
психолого-педагогічний клімат у ВНЗ, конфлікти,
неадекватна поведінка суб’єктів освіти (публічне
приниження, образи, висміювання, ігнорування,
неповажне й недоброзичливе ставлення) та неефективна організація освітнього процесу. У таких
умовах необхідне підвищення рівня психологічної безпеки освітнього середовища, тобто створення спільними зусиллями усіх учасників освітнього процесу атмосфери психологічної безпеки
навчального закладу. Підвищення рівня психологічної безпеки освітнього середовища неможливе
без усвідомлення особистістю власної причетності до забезпечення сприятливої психологічної
атмосфери, здатності захистити себе й оточення,
відмови від психологічно небезпечних типів поведінки. Як один із варіантів розв’язання завдання підвищення психологічної безпеки освітнього середовища нами пропонується технологія формування
психологічної безпеки суб’єкта освіти. Першим
етапом і важливим елементом вказаної технології виступає діагностика показників психологічної
безпеки освітнього середовища ВНЗ. Водночас
важливо виявити конкретні джерела психологічних загроз із метою їх профілактики й нейтралізації на наступних етапах освітніх технологій.
Дослідниками пропонується ряд методик діагностики показників психологічної безпеки освітнього середовища: «Методика оцінки психологічної
атмосфери в колективі» (А. Фідлер); «Моніторинг
психологічної безпеки освітнього середовища»
(Т. Усталова); «Психологічна безпека освітнього
середовища» (І. Баєва). Можливе використання із
цією метою проєктивних методик, спостереження
та аналізу продуктів діяльності.
Варто зазначити, що психологічна безпека – стан, що характеризує освітнє середовище
навчального закладу, яке можливо зафіксувати
через відносини його учасників. Технологічна
модель психологічно безпечного освітнього середовища ВНЗ містить такі показники: референтна
значущість; задоволення потреби в особистіснодовірчому спілкуванні; захищеність від психологічного насильства у взаємодії.
Одним з основних показників психологічної
безпеки освітнього середовища є ставлення до
нього – позитивне, нейтральне або негативне, що
вимірюється системою шкал, які містять когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти таких
відносин. Інтегральний показник відношення до
освітнього середовища є індикатором його референтності для суб’єктів навчально-виховного процесу (студенти, викладачі).
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Референтність середовища може розглядатися
як значущість як вплив на формування особистості.
Оточення, бувши референтним, виконує дві важливі функції: нормативну, яка виявляється в тому
випадку, коли група розглядається як носій норм і
стандартів поведінки, що своєю чергою встановлюють і підсилюють норми й стандарти поведінки
самої особистості; й порівняльну, яка виявляється
тоді, коли група служить об’єктом порівняння,
щодо якої особистість оцінює себе й інших.
Водночас, оцінюючи взаємодію із середовищем, особистість формує свою значущу систему
відносин (референтну сферу): визначає позитивно-негативні референти, створює моделі соціальних процесів та явищ, що дозволяють їй адекватно реалізувати себе в процесі життєдіяльності.
Це дає можливість акцентувати на психологічний
якості середовища, в якому здійснюється актуалізація особистості, її розвиток, тому що воно
активно впливає на вибір лінії поведінки.
Наступним значущим показником психологічної безпеки освітнього середовища ВНЗ виступає задоволеність її учасників основними характеристиками взаємодії в ньому. Задоволеність
характеристиками середовища є інструментом
збереження психологічної безпеки освітнього
середовища навчального закладу.
Емпіричним показником у такому випадку є
індекс задоволеності освітнім середовищем, що
розраховується як сумарна оцінка окремих характеристик соціального середовища закладу.
Такий показник визначається як «задоволеність-незадоволеність». Він має в собі можливість
зняття або акумулювання внутрішньоособистісної
та міжособистісної напруги. Необхідно враховувати той факт, що на оптимальному рівні напруга
сприяє розвитку особистості. За таким показником
оптимальний рівень напруги виступає як умова
зростання та актуалізації та дає можливість не
тільки побачити, а й порівняти поняття «безпека»
й «конфліктність» середовища.
Третім показником, включеним у психологічну
безпеку освітнього середовища, є категорія психологічного насильства в міжособистісній взаємодії.
Він визначається як «захищеність-незахищеність».
Психологічне насильство може спровокувати особливості відносин викладачів зі студентами в системі взаємовідносин всередині колективу (як
референтної групи), авторитарно-директивний
стиль управління, агресивні взаємовідносини всередині кафедри, невміння контролювати власні
емоції та регулювати стан.
Таким чином, діагностичними показниками
психологічної безпеки освітнього середовища є:
рівень ставлення до середовища (позитивний,
нейтральний і негативний); рівень задоволеності
характеристиками освітнього середовища; рівень
захищеності від психологічного насильства у вза-



ємодії. Тому, за нашою думкою, психологічна безпека – стан освітнього середовища, в якому більшість учасників мають позитивне ставлення до
нього, а також визначає успішність сформованості
(розвиненості) особистісних компетенцій, що стосуються життя в багатокультурному суспільстві:
розуміння відмінностей, повага один до одного,
здатність жити з людьми інших культур, мов,
релігій; здатність брати на себе відповідальність,
брати участь у спільному прийнятті рішень.
Для викладачів як суб’єктів психолого-педагогічної взаємодії зі студентами діагностування
психологічної безпеки набуває вельми важливого
значення, оскільки впливає на результати діяльності як викладача, так і кафедри загалом. Характер цієї взаємодії може травмувально впливати
на психологічний стан студентів і негативно відбитися на професійно-особистісному розвитку
майбутніх фахівців [1, с. 8].
Отже, під час проведення діагностики психологічної безпеки освітнього середовища ВНЗ
можуть виникнути проблеми, які ми розділили
на три групи:
1. Недооцінювання значущості психологічної
безпеки освітнього середовища його суб’єктами –
студентами, викладачами, адміністрацією. Наприклад, у процесі бесіди з психологом студент
говорить: «Не цікаво, коли всі виховані, ввічливі,
спокійні. Необхідна боротьба! Необхідність захищатися тримає в тонусі й не дозволяє розслабитись». Свою думку висловлюють викладачі:
«Нас змусили виконувати великий об’єм роботи
в дуже стислі терміни. Ми обурювалися, не спали
ночами, але виконали завдання, яких від нас вимагали. Так ніби й краще: зробили все швидко – й
вільні. А так розтягнули б роботу на довше».
Представники адміністрації вищого навчального
закладу задавали запитання: «А чи потрібно створювати в навчальному закладі «тепличні» умови?
Все одно студенти зіштовхнуться з небезпекою
вдома чи на вулиці. Нехай краще вчаться в закладах освіти протистояти негативному впливу».
2. Небажання розголошувати наявність психологічних загроз у вищому навчальному закладі.
Адміністрація та викладачі не зацікавлені в розкритті фактів порушення психологічної безпеки,
тому подібна інформація часто замовчується
та заперечується. Студенти відносяться до відвертих відповідей щодо психологічних загроз
у навчальному закладі як до зради й демонстрації власної слабкості: «Я вже дорослий.
Скаржитись не збираюсь. Впораюсь самостійно». Батьки відмовляються розкривати або
коментувати факти порушення психологічної безпеки в навчальному закладі, побоюючись, що це
негативно відіб’ється на їх дітях: «Головне, щоб
не було гірше. Нам головне закінчити вуз – і
забути все як страшний сон!».

ЗАГАЛЬНА
 ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКА
І МЕТОДИКАТА
УПРАВЛІННЯ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ОСВІТОЮ
3. Наявність механізмів внутрішньоособистісного психологічного захисту. Часто порушення психологічної безпеки може нанести суб’єкту освіти
психологічну травму, яка актуалізує внутрішньоособистісні механізми витіснення, заміни, раціоналізації і так далі. Наприклад, студент забуває, що
протягом певного часу піддавався глузуванню та
образам; викладач, який відчуває тиск зі сторони
адміністрації, знімає психоемоційну напругу, зриваючись на студентах.
Усі перераховані проблеми вливають на відвертість респондентів під час проведення діагностики рівня психологічної безпеки освітнього середовища ВНЗ. У результаті знижується надійність
психодіагностичного інструментарію, стає проблемним дослідження конкретних психологічних
загроз у навчальному закладі з метою їх подальшої профілактики й нейтралізації, а також впровадження в педагогічний процес технології розвитку
психологічної безпеки суб’єктів освіти.
Для підвищення рівня психологічної безпеки
освітнього середовища ВНЗ необхідно проводити
комплекс заходів:
1. Психолого-педагогічний супровід суб’єктів
освітнього процесу: психопрофілактична робота;
діагностика; консультування – індивідуальне й групове; корекційна робота (індивідуальна й групова);
2. Розробка системи спільних профілактичних
заходів просвітницько-пропагандистського характеру, реалізація яких буде сприяти: цілеспрямованому поширенню знань, що підвищують загальну
й політичну культуру суб’єктів освітнього процесу
з метою протидії поширенню ідеології екстремізму
й тероризму; формуванню ціннісно-орієнтованих
відносин; гуманізації відносин між представниками різних поколінь; розвитку процесів саморегуляції особистості.
Нами визначено, що сукупність усіх представлених заходів сприятиме формуванню психологічно стійкої особистості. В умовах психологічної
захищеності виробляється позитивна соціальна
поведінка, що спрямована на реалізацію її мети й
добробут життєдіяльності. Тому забезпечення психологічної безпеки вищого навчального закладу
та, як наслідок, прийняття та підтримка психологічної захищеності учасників освітніх відносин має
бути пріоритетним напрямом діяльності служби
психологічного супроводу в системі освіти.
Висновки. Таким чином, психологічна безпека
освітнього середовища ВНЗ – це складне структурне утворення, компонентний склад якого має
свої особливості залежно від суб’єктів навчальновиховного процесу. Робота в напрямі створення
психологічної безпеки освітнього середовища
повинна ґрунтуватися на гуманістично-орієнтованих технологіях і нормах особистісного розвитку.
В основі таких технологій лежить якість процесу
взаємодії, що приводить до актуалізації осо-
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бистості самого викладача, формування в нього
почуття професійної компетентності й задоволеності працею, сприяє формуванню здорової особистості студента, який активно творить і соціально адаптований, зниженню нервово-психічної
напруги, підвищенню здатності до саморегуляції, єдності «Я», тобто формуванню психічного
здоров’я учасників педагогічного процесу.
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Стаття присвячена дослідженню основних
аспектів психолого-педагогічного супроводу
самостійної діяльності дітей дошкільного
віку в закладах дошкільної освіти. Наголошено, що саме в дошкільному віці закладаються основи самостійності, що своєчасний
розвиток самостійності в дітей розширює
можливості пізнання, спілкування, сприяє
успішному включенню дитини у шкільне
навчання. Доведено важливість психолого-педагогічного супроводу формування
самостійності дітей дошкільного віку в
закладах дошкільної освіти, розглянуто педагогічні закономірності, на яких він базується.
З’ясовано, що мета психолого-педагогічного
супроводу співвідноситься із сприянням самостійному розвитку дитини; механізмом реалізації є взаємодія супроводжуваного і того,
хто супроводжує, у спеціально створених
умовах, а кінцевим результатом – більш високий рівень особистісного розвитку дитини.
Обґрунтовано, що для розвитку самостійної
діяльності дітей дошкільного віку першочергове значення має формування в закладі
дошкільної освіти предметно-розвивального
середовища. Розглянуто порядок його організації з урахуванням вікових особливостей і
потреб дітей. Дано характеристику різних
видів самостійної діяльності дітей дошкільного віку (рухливі та спокійні ігри, творча,
продуктивна, пізнавальна, трудова діяльність, самообслуговування) і визначено, що
кожен вид діяльності впливає на розвиток
різних компонентів самостійності. З’ясовано,
що самостійність дітей розгортається від
самостійності репродуктивного характеру
до самостійності з елементами творчості
за постійного неухильного підвищення ролі
дитячої свідомості у здійсненні діяльності.
Доведено, що дитина проходить шлях до
самостійності через опанування спільної
діяльності, основою якої є партнерська позиція педагогічного працівника щодо дітей.
Наголошено на доцільності включення у
спільну діяльність усіх учасників освітнього
процесу – дітей, педагогічних працівників
закладу дошкільної освіти, батьків, а також
об’єднання зусиль усіх педагогічних працівників: вихователів, педагога-психолога, методиста й інших.
Ключові слова: психолого-педагогічний
супровід, дошкільний вік, заклад дошкільної освіти, педагогічний працівник закладу
дошкільної освіти, види самостійної діяльності, гра, спільна діяльність.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Інтерес до проблеми організації самостійної діяльності дітей дошкільного віку в закладі дошкільної
освіти зумовлений гуманістичними завданнями

The article is devoted to the study of the main
aspects of psychological and pedagogical support of independent activity of preschool children
in preschool institutions. It is emphasized that
the foundations of independence are laid at the
preschool age, and that the timely development
of independence in children expands the opportunities for cognition, communication, promotes
the successful inclusion of the child in school.
The importance of psychological and pedagogical support of the formation of independence of
preschool children in preschool institutions is
proved, the pedagogical regularities on which
it is based are considered. It was found that
the purpose of psychological and pedagogical support is correlated with the promotion of
independent development of the children; the
mechanism of realization is the interaction of the
accompanied and the accompanying person in
specially created conditions, and the result is
a higher level of personal development of the
children. It is substantiated that for the development of independent activity of preschool
children the formation of subject-development
environment in the institution of preschool education is of paramount importance. The order of
its organization according to age features and
needs of children is considered. The characteristics of different types of independent activities
of preschool children (mobile and calm games,
creative, productive, cognitive, work, self-care)
are given and it is determined that each type
of activity affects the development of different
components of independence. It was found that
the independence of children develops from
the independence of a reproductive nature to
independence with elements of creativity with
a constant increase in the role of children’s
consciousness in the implementation of activities. It is proved that children goes to independence through the mastery of joint activities,
the basis of which is the partnership position of
the teacher in relation to children. Emphasis is
placed on the expediency of including in joint
activities of all participants in the educational
process – children, teachers of preschool education, parents, as well as the joint efforts of all
teachers (educators, pedagogue-psychologist,
methodologist, etc.).
Key words: psychological and pedagogical support, preschool age, preschool education institution, pedagogical employee of preschool education institution, types of independent activity,
game, joint activity.

більш повного розкриття індивідуальності дитини,
її творчого потенціалу. Сучасне життя вимагає
від людини не стільки шаблонних, звичних дій,
як творчого підходу, здатності самостійно ста-
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вити завдання й ухвалювати правильні рішення
в нестандартних складних ситуаціях. Дослідження
психологів доводять, що основи самостійності,
як якості особистості, закладаються в дітей саме
в дошкільному віці.
Одним із провідних принципів дошкільної
освіти є принцип психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку в освітньому процесі.
Ідея супроводу як утілення особистісно зорієнтованого підходу пов’язана з реалізацією права
дитини на повноцінний розвиток. Зміст психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного
віку полягає у превентивному навчанні дитини
самостійності у плануванні свого життєвого шляху
й індивідуального освітнього маршруту, організації життєдіяльності, вирішенні проблем, а
також у перманентній готовності дорослого адекватно реагувати на ситуацію емоційного дискомфорту людини, яка зростає [3, c. 8]. Водночас
дитина виступає суб’єктом власної діяльності, а
її активність і свобода взаємодіють з активністю
дорослих. Метою психолого-педагогічного супроводу дитини в навчально-виховному процесі є
забезпечення її всебічного розвитку [6, c. 43].
У теорії та практиці дошкільної освіти феномен
психолого-педагогічного супроводу дитини вимагає усвідомлення необхідності надання багатовимірної допомоги дошкільнику: з позицій його особистісного та соціального розвитку, збереження і
зміцнення здоров’я, безпеки, ґендерних особливостей, сімейного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема психолого-педагогічного супроводу
самостійної діяльності дітей дошкільного віку в
закладах дошкільної освіти вивчається багатьма
науковцями. А. Романовський, В. Михайличенко
обґрунтовують необхідність «супроводу», розвивають ідеї так званої «педагогіки успіху».
Т. Кочубей, В. Кузь, Л. Іщенко й інші досліджують
проблеми психолого-педагогічного супроводу
формування особистості дошкільника. С. Кирієнко
розкриває зміст самостійної діяльності дошкільників, структурні принципи і функції самостійної
діяльності, досліджує умови, що забезпечують
ефективність процесу формування самостійності
в дітей дошкільного віку.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У науковій літературі переважно вивчаються питання формування навичок
самостійної діяльності в молодших школярів, підлітків і студентів. Дошкільний вік випадає з поля
актуальних досліджень. Це зумовлює необхідність
дослідження особливостей психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку в закладах
дошкільної освіти.
Мета статті – дослідити зміст, компоненти та
види самостійної діяльності дітей дошкільного
віку та розглянути порядок реалізації психолого-
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педагогічного супроводу дітей дошкільного віку
в закладах дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Особливої значущості в сучасних умовах розвитку суспільства
набуває психолого-педагогічний супровід формування самостійності дітей дошкільного віку
в закладах дошкільної освіти, що базується на
таких педагогічних закономірностях:
– освітній процес орієнтований на особистість
дитини, цінністю визнаються її людські якості, а
основним критерієм – благо дитини;
– центральною фігурою освітнього процесу є
дитина, тому необхідно забезпечити комфортні,
безконфліктні та безпечні умови для розвитку і
реалізації її природного потенціалу;
– інтегроване емоційне і пізнавальне поле
розвитку дитини дошкільного віку забезпечують
дорослі, тому їхня позиція полягає в педагогічно
доцільному впливі на динаміку самостійної діяльності дитини через сюжетно-рольову гру;
– активна самостійна діяльність дитини, що
базується на інтересі, особистісному сенсі, формує відповідальність, різнобічні мотивації, творчу
спрямованість, викликає позитивні емоції у процесі діяльності, що в сукупності стимулює подальший її соціальний розвиток;
– єдність вимог і настанов в організації життєдіяльності дітей у закладі дошкільної освіти сприяє
стійкості їх соціального пізнання [2, с. 24–25].
Одним із головних завдань педагогічних працівників закладу дошкільної освіти є виховання в дітей
самостійності, яка проявляється в подоланні
власної обмеженості не тільки пі час виконання
конкретних завдань, а й у будь-якій діяльності, а
також формування в дітей рефлексії як універсального способу ставлення до власної діяльності.
У дошкільній педагогіці самостійна діяльність
розглядається як робота, що виконується без
безпосередньої участі педагогічного працівника
закладу дошкільної освіти, але за його завданням,
у спеціально відведений для цього час. Водночас дитина свідомо прагне досягти поставленої
мети за допомогою власних зусиль свої, виражає
в тій чи іншій формі результат розумових і / або
фізичних дій [2, с. 35]. Самостійність дітей розгортається від самостійності репродуктивного характеру до самостійності з елементами творчості за
постійного неухильного підвищення ролі дитячої
свідомості у здійсненні діяльності.
Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку пов’язаний з особистісно орієнтованим
підходом, основним напрямом якого є розвиток
особистісного ставлення до себе, до світу, виховання громадянина, готового до подальшої життєдіяльності на благо суспільства.
Самостійність дитини можна розглядати через
поєднання таких якостей, як інтерес, вибірковість,
цілеспрямованість, автономність, творчість. Домі-



нування тих чи інших якостей визначає особливості самостійності кожної дитини. А. Осницький
[5] та С. Рубінштейн [9] пов’язують розвиток самостійності дитини із суб’єктним досвідом, тобто з
досвідом прояву інтересу і вибірковості, досвідом
планування своїх дій і досягнення мети діяльності,
досвідом звернення по допомогу до дорослого,
досвідом здійснення дій та операцій, досвідом
творчості. Дитина набуває такого досвіду в різних
видах діяльності, коли діє автономно від дорослого або приймає його допомогу і підтримку.
С. Кирієнко розглядає три взаємопов’язані
компоненти самостійної діяльності дітей, як-от:
мотив → дія → результат. Мотиви використовуються
для стимулювання самостійної діяльності дітей. На
етапі формування в дитини мотиваційної настанови вихователь застосовує прийоми і методи,
що спонукають, викликають інтерес, ініціативу,
бажання дитини самостійно досліджувати предмети і явища. Мотив спонукає дитину до дій. Для
цього педагогічний працівник повинен сформувати
в дитини арсенал знань, умінь і навичок, організувати предметно-розвивальне середовище. Останній компонент структури самостійної діяльності –
результат діяльності. Для дитини – це результат її
діяльності, для педагогічного працівника – це свого
роду діагностичний показник сформованості самостійності як якості особистості дитини [2, c. 39].
Для розвитку самостійної діяльності дітей
дошкільного віку першочергове значення має
формування в закладі дошкільної освіти предметно-розвивального середовища, наповнення
якого включає ігри, предмети й ігрові матеріали,
навчально-ігрове обладнання тощо. З метою
надання дітям стимулу до самостійного пізнання
і дослідження під час організації предметно-розвивального середовища враховують вікові особливості та потреби дітей. Усі предмети, з якими
взаємодіє дитина, повинні доносити до неї певні
відомості про навколишній світ, давати їй можливість накопичувати власний соціальний досвід.
Зокрема, іграшки й ігри для дітей раннього віку
(від 1 до 3 років) повинні бути простої форми (пірамідки, шнурівки), контрастних кольорів, відрізнятися за тактильними відчуттями (м’які, тверді), не
повинні містити дрібних деталей. Завдання предметно-розвивального середовища – реалізувати
потребу дітей у русі; дати початкове уявлення про
властивості предметів (розмір, форма, колір тощо);
розвивати сенсорику і дрібну моторику тощо.
Діти молодшого дошкільного віку (від 3 до
4 років) починають активно наслідувати дорослих.
Тому у групі обладнують куточки для сюжетнорольових ігор, які повинні трансформуватися:
магазин, лікарня, пошта тощо. Потрібно мати
набір дидактичних ігор: лото, парні картинки,
великі мозаїки, кубики для складання картинок,
великі пазли, м’які конструктори. Оскільки в цьому

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
 ДОШКІЛЬНА
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА
віці в дітей розвивається тяга до малювання, то
в достатній кількості повинні бути олівці, фломастери, воскова крейда, папір.
У дітей середнього дошкільного віку (від 4 до
5 років) посилюється тяга до сюжетно-рольових
ігор, тому іграшки повинні бути не дуже великі, але
різноманітні: конструктори, набори посуду, меблів
тощо. Оскільки в дітей у цьому віці зростає тяга
до пізнання навколишнього світу, то обов’язково
повинен бути сенсорний центр і можливість у грі
використовувати глину, пісок, воду, сніг, піну тощо.
Діти старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років)
відрізняються від дітей інших вікових груп насамперед психологічно, оскільки вони найстарші в
закладі дошкільної освіти. Тому предметно-розвивальне середовище повинно сприяти розвитку самостійності, здатності ухвалювати рішення,
передбачати результат, проявляти ініціативу і
відповідальність. У підготовчій групі йде активна
підготовка до школи і набагато більше часу відводиться на освітню програму. Тому й обстановка
наближається до шкільної. Якщо є можливість,
то обладнують клас для занять, за оформленням
ідентичний до шкільного. Таким чином діти психологічно готуються до перебування у школі.
Розглянемо окремі види самостійної діяльності
дітей дошкільного віку.
Рухливі ігри. Діти молодшого дошкільного віку
люблять просто бігати підтюпцем, скакати, виконувати махи руками і ногами, грати у квача тощо.
У дітей старшого дошкільного віку рухова активність проявляється в сюжетно-рольових іграх.
Приміщення доцільно обладнати різним спортивним інвентарем, що сприяє розвитку рухової активності дітей, створити смуги перешкод:
доріжки, сходи, гірки.
Спокійні ігри. Діти самостійно розігрують прості
сюжети з казок або побутові ситуації за допомогою іграшок. В ігровій формі діти часто наслідують
характерні особливості окремих професій і побутові ситуації («У магазині», «У кабінеті стоматолога», «Гра у школу» тощо).
Творча діяльність. Накопичений на заняттях
художньо-естетичної спрямованості досвід проявляється в діалогах, у розігруванні дітьми театралізованих сценок. Діти самостійно грають у ляльковий і пальчиковий театр, відтворюють мелодії.
Після опанування навичок усного мовлення діти
переповідають один одному улюблені вірші та
казки, зміст мультфільмів. У деяких дошкільнят
проявляється бажання імітувати мову персонажів,
римувати рядки.
Продуктивна художня діяльність. Створення
зорових образів за допомогою фарб, паперу,
пластиліну, природних матеріалів. У процесі опанування техніки малювання олівцями і фарбами,
ліплення й аплікації дитина відчуває бажання зробити це красиво, передати барвисто, позитивно.
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Пізнавальна діяльність. Важливо не тільки
навчити дитину засвоювати готову інформацію,
а й розвивати здатність і бажання самостійного
пізнання. За допомогою зорового спостереження,
тактильного контакту і звукового сприйняття діти
можуть дізнаватися щось нове про предмети.
У дітей молодшого дошкільного віку бажання
досліджувати певний об’єкт виникає стихійно,
тому завдання педагогічного працівника – помічати прояв інтересу і підказувати, у який спосіб доцільно вивчати предмет. Діти середнього і
старшого дошкільного віку беруть участь у дослідженнях свідомо. Вони проводять спостереження
в куточку природи, під час прогулянки, ставлять
досліди в мінілабораторії.
Трудова діяльність. Педагогічний працівник
конструює ігрові ситуації, які спонукають дітей до
виконання трудового процесу (приготування їжі,
одягання ляльок, прибирання речей).
Самообслуговування полягає в засвоєнні дитиною норм гігієни і способів її дотримання (вмивання, миття рук після прогулянки і перед прийомом їжі, чищення зубів), опанування навичок
одягання і роздягання, культури прийому їжі та
правил поведінки за столом. Формування навичок
самообслуговування в ранньому віці готує дитину
до адаптації у світі дорослих. Вихователь не повинен робити за дитину те, що вона може зробити
сама, а має давати усні вказівки, наприклад, що
дітям потрібно зробити, щоб зібратися на прогулянку, показати, якщо в дітей виникають труднощі,
наприклад, із зав’язуванням шнурків [10].
Кожен вид діяльності впливає на розвиток різних компонентів самостійності: гра сприяє розвитку активності й ініціативи, трудова діяльність
формує наполегливість у досягненні результату,
продуктивна діяльність – пошук адекватних способів самовираження.
Можлива інтеграція як усередині груп близьких видів діяльності (як-от інтеграція різних видів
творчої діяльності), так і видів діяльності, що відрізняються за механізмом здійснення (ігровий
і трудовий види діяльності). Отже, можна говорити про внутрішньовидову і міжвидову інтеграцію. Прикладами внутрішньовидової інтеграції є
об’єднання малювання й аплікації як видів продуктивної художньої діяльності, спостереження і проведення досліду як видів пізнавальної діяльності.
Прикладами міжвидової інтеграції є об’єднання,
наприклад, читання і малювання, ігрової і пізнавальної діяльності, ігрової та продуктивної художньої діяльності.
Самостійна ігрова діяльність може мати як
індивідуальний (дитина грається, малює або конструює сама), так і колективний характер (діти
об’єднуються і, обговоривши свій задум, разом
майструють, малюють, складають із конструктора
літак, будівлю тощо). В умовах карантину, зумов-
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леного пандемією COVID-19, практикується проведення додаткових ігор, які інформують дітей про
важливість індивідуальних заходів профілактики
та фізичного дистанціювання, віддається пріоритет видам самостійної діяльності, що проводяться
просто неба [7].
Ознаками прояву самостійності є зацікавленість
дитини в певному виді діяльності та вміння переносити засвоєне у власну нову діяльність, застосовувати у вирішенні нових завдань. Особливо це
характерно для дітей старшого дошкільного віку.
Реалізація психолого-педагогічного супроводу
самостійної діяльності дітей можлива лише в разі
позитивного ставлення до суб’єкта супроводу,
його високої активності, готовності до розкриття
особистісного потенціалу, прагнення до особистісного зростання і самовдосконалення. Самостійна
діяльність дітей дошкільного віку повинна здійснюватися без примусу і супроводжуватися позитивними емоціями. Якщо виникне така необхідність,
то педагогічний працівник може допомогти дитині,
водночас не порушувати її задуму.
Дитина проходить шлях до самостійності через
опанування спільної діяльності. Згідно із психологічною концепцією Л. Виготського, схема розвитку
будь-якого виду діяльності така: спочатку вона
здійснюється спільно з дорослими, потім – у спільній діяльності з однолітками, а пізніше стає самостійною діяльністю дитини [1]. Поширені ситуації,
коли у спільній діяльності дитині необхідно проявити свою індивідуальну позицію, самостійність.
Після засвоєння алгоритму дій і способів реалізації діти переносять відпрацьовані з педагогічним
працівником форми діяльності в індивідуальну
активність [10].
Найбільш ефективно самостійність формується
в сюжетно-рольовій грі серед однолітків, під час
якої діти проявляють свою здатність вирішувати
поставлені завдання за допомогою не лише виконання якихось дій з іграшками, але й фантазування,
діють логічно, аргументують свої міркування [4].
Сучасні підходи до організації самостійної діяльності дітей дошкільного віку визначають партнерську позицію педагогічного працівника щодо дітей
як основу їхньої спільної діяльності. Дитина може і
не отримати необхідного досвіду діяльності, якщо
вихователь у разі виникнення перших труднощів
поспішить їй на допомогу, корисніше спонукати її
до самостійного рішення (дати пораду, поставити
навідні запитання, активізувати минулий досвід).
Один із провідних принципів психолого-педагогічного супроводу самостійної діяльності дітей
дошкільного віку – принцип включення у спільну
діяльність усіх учасників освітнього процесу: дітей,
педагогічних працівників закладу дошкільної освіти,
батьків, об’єднання зусиль усіх педагогічних працівників: вихователів, педагога-психолога, методиста
й інших, оскільки саме в найближчому соціаль-



ному оточенні встановлюються реальні соціальні
відносини, у які активно включається дитина [6].
Висновки. Одним із важливих напрямів психолого-педагогічного супроводу дитини дошкільного
віку є цілеспрямована допомога їй у формуванні в
неї самостійності як основи життєдіяльності. Своєчасний розвиток самостійності розширює можливості пізнання, спілкування, готує успішне входження дитини у шкільне навчання.
Дослідження
показує,
що
організацією
в дошкільному навчальному закладі адекватної
педагогічної взаємодії вже в дошкільному віці
можна допомогти дитині усвідомити свої особисті
якості, сформувати основи самостійності.
Аналіз сучасних підходів до проблеми психолого-педагогічного супроводу самостійної діяльності дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти дозволяє зробити висновок, що його
мета співвідноситься із сприянням самостійному
розвитку дитини; механізмом реалізації є взаємодія супроводжуваного і того, хто супроводжує, у спеціально створених умовах, а кінцевим
результатом – більш високий рівень особистісного розвитку дитини.
Перспективи подальших наукових розвідок у
даному напрямі вбачаються в дослідженні питань
педагогічного супроводу пізнавального розвитку
дітей дошкільного віку.
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У статті здійснено теоретичний аналіз
сутності процесу інтегрованого навчання
та особливостей його організації в початковій школі. Наголошено, що інтеграція
як вимога об’єднання в ціле компонентів
об’єктів навчання є необхідним дидактичним
засобом, за допомогою якого уможливлюється формування низки компетентностей
учнів початкової школи. Для педагогічної
науки поняття інтегрованого навчання не
нове (про нього говорили ще Я.-А. Коменський, Й.-Г. Песталоцці, К. Ушинський,
В. Сухомлинський та інші), проте важливим
нині є не лише чітке усвідомлення можливості організації інтегрованого навчання в
сучасній школі, а й вивчення позитивних надбань, які вже довели свою ефективність, і
демонстрація можливості їх використання
в нових умовах. Інтегроване навчання розглядається як процес і результат цілеспрямованого об’єднання або злиття в одне ціле
диференційованих структурних елементів
змісту освіти, методів, засобів, організаційних форм навчання, що веде до виникнення
нових якісних можливостей цієї цілісності.
У сучасній школі принцип інтеграції передбачає взаємозв’язок усіх компонентів процесу
навчання, всіх елементів системи, зв’язок
між системами; він є провідним під час розробки цілепокладання, визначення змісту
навчання, його форм і методів. У Концепції
Нової української школи інтеграція розглядається не як механічне об’єднання окремих
питань із різних навчальних предметів, а як їх
органічне взаємопроникнення, що дає якісно
новий результат, нове системне й цілісне
утворення. Проаналізовано підходи до розуміння інтегрованого навчання, що визначено
як сукупність послідовних і взаємопов’язаних
дій учителя та учня, які спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на
основі об’єднання навчального матеріалу з
різних освітніх галузей, із різних навчальних
предметів. Стверджується, що в Україні
принцип інтеграції визначений як один з
основних принципів реформування системи
освіти. Його розуміють як мету навчання,
створення в учнів цілісного уявлення про
навколишній світ; як засіб навчання, тобто
пошук спільної платформи зближення предметних знань; як результат навчання, що
передбачає розвиток учнів.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований
урок, компетенція, міжпредметні зв’язки,
початкова освіта.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Реформування сучасної системи освіти та зміни,
що супроводжують цей процес, ставлять перед
педагогами нові виклики та вимоги щодо організації освітнього процесу зі школярами. Державний
стандарт початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах компетентісного підходу, вводить
одне із важливих понять: поняття «міжпредметна
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The article provides a theoretical analysis of
the essence of the process of integrated learning and the peculiarities of its organization in
primary school. It is emphasized that integration as a requirement to unite the components
of learning objects as a whole is a necessary
didactic tool, which allows the formation of a
number of competencies of primary school students. For pedagogical science, the concept of
integrated learning is not new (it was also discussed by J.-A. Comenius, J.-G. Pestalozzi, K.
Ushinsky, V. Sukhomlinsky, etc.), but today it
is important to clearly understand not only the
possibilities organization of integrated learning in a modern school, but also to study the
positive achievements that have already proven
their effectiveness and see the possibilities of
their use in new conditions. Integrated learning
is seen as a process and result of purposeful
integration or merging into one whole of differentiated structural elements of educational
content, methods, tools, organizational forms
of learning, which leads to the emergence of
new qualitative opportunities for this integrity.
In a modern school, the principle of integration
involves the interconnection of all components
of the learning process, all elements of the system, the relationship between systems; he is
a leader in the development of the whole laying, determining the content of education, its
forms and methods. In the Concept of the New
Ukrainian School, integration is considered
not as a mechanical union of individual issues
in different subjects, but as their organic interpenetration, which gives a qualitatively new
result, a new systemic and holistic education.
Approaches to the understanding of integrated
learning are analyzed, which is defined as a
set of consistent and interconnected actions of
teacher and student, which are aimed at forming a holistic picture of the student’s world based
on combining educational material from different educational fields, different subjects. It is
argued that in Ukraine the principle of integration is defined as one of the main principles of
reforming the education system. It is understood
as the purpose of learning, creating in students
a holistic view of the world around them; as a
means of learning, as the search for a common
platform for convergence of subject knowledge;
as a result of learning that involves the development of students.
Key words: integration, integrated lesson, competence, interdisciplinary links, primary education.

компетентність». Вона визначається як інтегративна «здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать
до певного кола навчальних предметів і предметних галузей» [2]. Відтак Стандарт передбачає
організацію освітнього процесу із застосуванням
діяльнісного підходу на інтегровано-предмет-



ній основі. Тому інтеграція як вимога об’єднання
в ціле компонентів об’єктів навчання є необхідним
дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється формування низки компетентностей
учнів початкової школи. А відповідно до Концепції
Нової української школи освітній процес необхідно
організовувати так, щоб учні отримували відкриті
можливості для інтеграції знань і навичок з різних
дисциплін і критичного оцінювання того, як ці частини взаємодіють [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі організації інтегрованих уроків у
школі приділяється значна увага з боку сучасних
науковців. У наукових працях висвітлено такі її
аспекти: теоретико-методологічні засади забезпечення інтеграції в освіті (В. Афанасьєв, В. Біблер,
С. Клепко, М. Култаєва, М. Овчинников, Є. Режабек, В. Тюхтін, В. Шкода й інші); філософськокультурологічні основи організації інтегрованих
уроків (М. Сова, С. Клепко, В. Сухомлинський),
виховний потенціал інтегрованих уроків (Н. Бєлянкова, Ю. Дік, Е. Дубініна, М. Іванчук, Ю. Калягін,
В. Усаков та інші), специфіку проведення інтегрованих уроків у початковій школі (Л. Барилкіна,
Л. Бахарева, О. Жиренко, Л. Обухова, О. Чекіна,
Н. Шишлянникова), забезпечення міжпредметних
зв’язків під час проведення таких занять (Л. Вороніна, О. Дудін, Ю. Мальований, Г. Федорець та
інші), методику організації інтегрованих уроків
(О. Бєляєв, Л. Варзацька, Т. Гадюк, Т. Власенко,
Л. Дворецька, М. Іванчук, Л. Ісаєва, П. Коложварі,
М. Кононенко, Е. Мельник, А. Самодрин, Н. Світловська, Е. Сухаревська), інтеграцію як чинник
підвищення рівня знань учнів (Л. Барсук, В. Разумовська, Л. Тарасов та інші), типологію інтегрованих уроків (Л. Варзацька, А. Чиквана, Т. Ракович),
досвід проведення інтегрованих уроків (Г. Лисенко,
С. Романцов, Л. Руденко, Е. Печерська).
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. О. Сухомлинська зауважує,
що неможливо сьогодні розпочинати вирішення
певної проблеми, не визначивши, що було зроблено до цього, від чого треба відштовхуватися,
щоб розвивати нове знання [8, c. 11]. Отже, важливим нині є чітко усвідомити не лише можливості організації інтегрованого навчання в сучасній школі, а й вивчити позитивні надбання, які вже
довели свою ефективність і побачити можливості
їх використання у нових умовах.
Відтак метою статті є проаналізувати основні підходи, які існують у педагогічній науці щодо розуміння
інтегрованого навчання з метою удосконалення
організації освітнього процесу у початковій школі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
З історії педагогіки знаємо, що вперше поняття
«інтеграція» було використано в ХVII столітті
Я.-А. Коменським у праці «Велика дидактика», в
якій класик педагогічної науки наголосив, що все,

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТАІСТОРІЯ
ТЕОРІЯПЕДАГОГІКИ
НАВЧАННЯ
що знаходиться у взаємозв’язку, повинно викладатися у такому ж взаємозв’язку. Його наступник,
Й.-Г. Песталоцці у праці «Лінгард і Гертруда» розглядав інтеграцію як метод навчання. Німецький
учений і педагог Гербарт виділив основні етапи
навчання ХVIII століття: ясність (зрозумілість),
асоціація, система (інтеграція) − можливість
самостійно скласти картину світу. У ХІХ столітті К. Ушинський зробив значний внесок у розробку інтегрованих курсів − інтеграцією письма і
читання вченому вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У 20-х роках
минулого століття інтеграцію було покладено
в основу комплексних програм. Побудовані на
основі широкої міждисциплінарної інтеграції,
вони на жаль, виявилися непродуктивними для
навчання й розвитку учнів, бо не давали синтетичних, ґрунтовних знань і вмінь. У 60-х роках
В. Сухомлинський проводив «уроки мислення в
природі», що є яскравим прикладом інтеграції
різних видів діяльності з однією метою [4, c. 17].
У сучасній педагогічній науці під навчальною
інтеграцією (від лат. integration − відтворення,
відновлення; enteger – цілий) розуміють процес
і результат цілеспрямованого об’єднання або
злиття в одне ціле диференційованих структурних
елементів змісту освіти, методів, засобів, організаційних форм навчання, що веде до виникнення
нових якісних можливостей цієї цілісності (О. Аверьянов, А. Анісимов, В. Афанасьєв, В. Біблер,
Г. Біркгофф, А. Ішмуратов, С. Клепко, М. Култаєва,
М. Овчинников, Є. Режабек, Н. Сінопальнікова,
В. Тюхтін, В. Шкода й інші).
Процес інтеграції, зауважує І. Хавіна, являє
собою поєднання в єдине ціле раніше розрізнених частин та елементів системи на основі їх взаємозалежності та взаємодоповнення. Інтеграція
є складним міждисциплінарним науковим поняттям, яке використовується у багатьох гуманітарних науках. Учені досліджуючи окреслену проблему намагаються чітко окреслити поняття, які
характеризують процеси інтеграції в освіті: процес інтеграції, інтегративні процеси, інтегративний підхід тощо [9, c. 83].
Сутність процесу інтеграції, вважає Н. Горелик, – це якісні перетворення всередині кожного
елемента, що є складником системи. Принцип
інтеграції передбачає взаємозв’язок усіх компонентів процесу навчання, усіх елементів системи, зв’язок між системами; він є провідним
при розробці цілепокладання, визначення змісту
навчання, його форм і методів. Інтегративний підхід означає реалізацію принципу інтеграції у будь
якому компоненті педагогічного процесу, забезпечує його цілісність і системність [1, c. 253].
У Концепції Нової української школи інтеграція
розглядається не як механічне об’єднання окремих питань із різних навчальних предметів, а як їх
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органічне взаємопроникнення, що дає якісно новий
результат, нове системне й цілісне утворення [7].
Сучасні науковці й учителі-практики зауважують, що впроваджуючи інтегроване навчання
в роботу початкової школи слід пам’ятати, що
інтегроване – це комплексне, те, що зазнало дії
об’єднання; навчання – це сукупність послідовних та взаємопов’язаних дій вчителя та учня. Під
час інтегрованого навчання діти вчаться бачити
цілісну картину світу, а не тільки її окремі фрагменти. Інтегроване навчання дозволяє вчителю
та учню виходити за межі окремого навчального
предмета, окремої освітньої галузі. Учні можуть
краще зрозуміти сутність об’єкта чи явища в контекстах різних навчальних предметів, сформувати
цілісне уявлення; глибше зрозуміти ключові ідеї
завдяки аналізу з різних точок зору; краще зрозуміти, як використати набуті ідеї та навички; системно мислити [4, с. 34].
Таким чином, інтегроване навчання – це сукупність послідовних та взаємопов’язаних дій учителя і учня, які спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання
навчального матеріалу з різних освітніх галузей,
з різних навчальних предметів. Вміння бачити
взаємозв’язки всіх аспектів життя зрештою стає
звичкою, яка буде допомагати учням протягом
усього їхнього життя, яке і є складовою частиною
важливого уміння інформаційно-комунікативної
компетенції учнів початкової школи.
В Україні принцип інтеграції визначений як один з
основних принципів реформування системи освіти
разом з принципами гуманізації, демократизації та
компетентнісного підходу. Разом із тим ми поділяємо думку Н. Вегери, про те, що питання розуміння поняття «інтегрований урок» залишається
суперечливим, проблема впровадження інтегрованих занять у початковій школі мало досліджена,
принцип інтеграції не досить зображений у чинних підручниках, учителі, не маючи чіткої системи
методичних рекомендацій, вимушені розв’язувати
окреслені проблеми на емпіричному рівні [3, с. 13].
Що ж стосується системи навчання, то поняття
«інтеграція» М. Чепіков рекомендує вживати у
декількох значеннях. По перше, це створення в
учнів цілісного уявлення про навколишній світ
(тут інтеграція розглядається як мета навчання).
Результат такої інтеграції – здобуття школярем тих
знань, які відображають зв’язність окремих частин
світу як системи, у якій ці елементи пов’язані. По
друге, це пошук спільної платформи зближення
предметних знань (тут інтеграція – засіб навчання).
На стикові вже наявних традиційних предметних
знань учні отримують все нові й нові уявлення про
явища навколишнього світу, систематично доповнюючи їх і розширюючи (рухаючись ніби по спіралі). По третє, інтеграція – як результат – розвиток
учнів. Інтеграція у навчанні характеризується діа-
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лектичним характером наукового стилю мислення.
Для учнів спостереження досліджуваного об’єкта
не залишається ізольованим елементом. Учень,
який навчений порівнювати, будує умовиводи, мислить. Встановлення зв’язків між різними формами
розумових процесів і предметною дією забезпечує цілісність діяльності учнів, її системність [10].
Виділяють кілька рівнів педагогічної інтеграції, але щодо них, то єдиної думки учених з цього
питання немає. В. Аберган виділяє такі рівні інтеграції у навчальному процесі: 1) між предметні
зв’язки, 2) дидактичний синтез, 3) цілісність.
Л. Сеченникова, І. Коложварі виділяють чотири
рівні інтеграції: 1) інтенсифікація пізнавального
процесу і вироблення загально навчальних умінь
на основі інтегрованого курсу, 2) об’єднання
поняттєво-інформаційної сфери навчальних предметів, 3) порівняльно-узагальнювальне вивчення
матеріалу, 4) самостійне зіставлення фактів,
встановлення зв’язків і закономірностей між явищами та подіями, застосування разом вироблених
навчальних умінь [4, с. 23–24].
Виявляються інтеграційні процеси на трьох рівнях – внутріпредметному, міжпредметному, міжсистемному [4, с. 34].
Внутрішньопредметна інтеграція змісту є
систематизацією знань усередині певної дисципліни – перехід від розрізнених фактів до їх
системи у процесі відкриття нового, уточнення
картини світу. Інтеграція цього рівня внутрішньопредметна, вона спрямована на «спресованість»
матеріалу у великі блоки, що зрештою веде до
зміни структури змісту дисципліни. У цьому розумінні інтегрований зміст є інформаційно більш
ємним і спрямованим на формування здатності
мислити інформаційно ємними категоріями. Для
внутрішньо предметної інтеграції характерна
спіральна структура, що ґрунтується на основі
принципу концентричності. Пізнання за такої
організації може здійснюватися або від часткового (деталі) до загального або від загального до
часткового. Зміст поступово збагачується новими
відомостями, зв’язками, залежностями. Особливість такої форми полягає в тому, що учні, тримаючи в полі зору вихідну проблему, розширюють і
поглиблюють коло пов’язаних з нею питань.
Міжпредметна інтеграція змісту виявляється
у використанні законів, теорій, методів однієї
навчальної дисципліни при вивчення іншої. Здійснена на цьому рівні систематизація змісту веде
до такого пізнавального результату як формування цілісної картини світу у свідомості учнів.
Це сприяє появі якісно нового типу знань, що знаходить вираження в загальнонаукових поняттях,
категоріях, підходах. Міжпредметна інтеграція
істотно збагачує внутрішньо предметну.
Міжсистемна інтеграція змісту може бути схарактеризована як об’єднання змісту освітніх галу-



зей навчання, організований за другим рівнем
інтеграції, зі змістом освіти, із яким учень знайомиться поза школою – міжсистемна інтеграція.
Аналіз практики застосування інтерованого
навчання у сучасній школі засвідчує, що вона
здійснюється різними шляхами, наприклад, через
створення інтегрованих курсів (навчальних предметів, які адаптують для вивчення та інтегрують
знання кількох наук або видів мистецтв); розробку
та проведення нових форм уроків (урок із міжпредметними зв’язками, інтегрований урок, бінарний
урок); широке використання навчальних проєктів
як методу навчання; проведення тематичних днів,
тематичних тижнів.
Інтегрований урок (від лат. іntegration – «поповнення») − це навчальне заняття, на якому визначена тема розглядається з різних поглядів за допомогою кількох навчальних предметів [1, c. 254].
Метою інтегрованих уроків є створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного
об’єкта, поняття, явища, формування системного
мислення, збудження уяви, позитивного, емоційного ставлення до пізнання. Відтак за змістову,
методичну та організаційну одиницю процесу
навчання береться не урок, а навчальна тема
(розділ) навчальної дисципліни. За основу інтеграції може бути взятий будь-який урок із його усталеною структурою та логікою поведінки. На цей урок
залучаються знання, результати аналізу понять
із точки зору інших наук, інших навчальних предметів. Інтеграція навчального матеріалу з різних
предметів відбувається зазвичай або щодо певного об’єкта чи явища довкілля, або для вирішення
проблеми міжпредметного характеру, або для
створення творчого продукту. Отже, можна виокремити предметний, проблемний і творчий інтегровані уроки. Хоча варто зазначити, що це зовсім не
означає, що на предметному уроці учні не будуть
вирішувати якусь проблему, а на проблемному −
розглядати окремий предмет довкілля [3, c. 24].
Інтегроване навчання у початковій школі має
низку переваг для учнів. До них Н. Маценко відносить: більш чітке розуміння мети кожного предмета в різних контекстах; більш глибоке розуміння
будь-якої теми, завдяки її дослідженню через
кілька думок; краще усвідомлення комплексного
підходу, завдяки якому предмети, навички, ідеї
та різні думки, пов’язані з реальним світом; удосконалення навичок системного мислення. Уміння
бачити взаємозв’язки всіх аспектів життя, зрештою, стає звичкою, яка допомагатиме учням протягом усього їхнього життя [5].
Висновки. Таким чином, широке використання інтегрованого навчання в початковій освіті
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є не вимогою, а, швидше, відповіддю часу на
потреби суспільства у творчо розвинених, компетентних особистостях. Саме інтегроване
навчання дозволяє вчителю побудувати освітній
процес у такий спосіб, щоб школярі шукали нові
шляхи й способи отримання знань, розв’язання
проблемних ситуацій. Перспективами подальших
досліджень можна вважати визначення розробку
системи інтегрованих уроків для формування
основних компетенцій молодших школярів, методичних рекомендацій їх проведення з необхідним
дидактичним матеріалом.
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Стаття присвячена дискусійному питанню
дослідження здібностей дорослих людей
щодо опанування іншої мови. Іншомовна
мовленнєва здібність розглядається у
статті на перетині соціологічних, психологічних і лінгвістичних досліджень.
Дослідження базувалось на методології
психолінгвістики та соціолінгвістики. Розглянуто понятійний апарат: «здібність»,
«здатність» та «обдарованість». Наведено стислий аналіз наукових досліджень
щодо проблематики статті. Виокремлені
теоретико-методологічні засади уявлень
про здібності, на основі яких відбувалось
дослідження. Акцентовано увагу на положенні, що іншомовна інтуїція є однією із
провідних умов здатності швидко адаптуватися до нового іншомовного середовища.
З’ясовано, що визначення лексичного компонента іншомовної мовленнєвої здібності
може бути проведено за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а саме із застосуванням чат-ботів
у Telegram. Визначені завдання та мета
створення чат-боту для з’ясування іншомовної мовленнєвої здібності. Обґрунтовано доцільність застосування чат-ботів
першого типу для визначення лексичного
компонента іншомовної мовленнєвої діяльності, який заснований на наборі правил і
заздалегідь заданих і вписаних у програму
алгоритмів реагування на запити користувача. Описано сценарій створення чатботу, наведені фрагменти його алгоритму
щодо визначення лексичного компонента.
Доведено, що коротка версія методики
Mill Hill Vocabulary Scale є класичним тестом словникового запасу, за допомогою
якого з використанням чат-боту у стислі
терміни можна провести експрес-оцінювання вербального інтелекту в багатьох
дорослих людей водночас. Виокремлені
перспективні напрями дослідження, а саме
валідність отриманих результатів, розроблення та використання інших методик
із вимірювання іншомовної мовленнєвої здібності дорослих.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Дослідження здібностей людини мають тривалу історію і залишаються актуальними донині,
оскільки можливості роблять людину індивідуальністю і зумовлюють успіх індивіда в тому чи іншому
виді діяльності на всіх етапах його життя.
Проблемам дослідження здібностей людини
присвячені численні праці в галузі психології.
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The article is devoted to the debatable issue of
studying the abilities of adults’ foreign language
aptitude. Foreign language aptitude is considered in the article at the intersection of sociological, psychological and linguistic research.
This survey is based on the methodology of
psycholinguistics and sociolinguistics. Here the
concepts of “ability”, “aptitude” and “talent” are
discussed. Here is a brief analysis of scientific
research on the problems of the article. We have
singled out the theoretical and methodological
foundations of ideas about aptitude, on the basis
of which the study was conducted. It is worth
drawing attention to a foreign language intuition
as one of the leading conditions of the ability to
quickly adapt to a new foreign language environment. It was proposed that the definition of the
lexical component of foreign language aptitude
can be carried out using modern information and
communication technologies, namely with the
use of chatbots in Telegram. In our research, the
tasks and purpose of creating a chatbot to determine the foreign language aptitude are defined.
In this article we substantiate the expediency of
using chatbots of the first type to determine the
lexical component of foreign language aptitude,
which is based on a set of rules and predefined
and entered into the program algorithms for
responding to user requests. Moreover, we propose the scenario of creating a chatbot and give
fragments of its algorithm for determining the lexical component. It has been proven that the short
version of a classic vocabulary test – the Mill Hill
Vocabulary Scale – with a chatbot can be used
to quickly assess verbal intelligence in significant
number of adults. We identify as promising areas
of research, namely the verification of the validity of chatbot test results, development and use
of other methods for measuring the foreign language aptitude of adults.
Key words: language aptitude, ability, information technology in education, chatbots in education, determination of aptitude.

Наковці виокремлюють такі наукові напрями згаданих досліджень: лінгвофілософський, психологічний, природничий та соціальний. На сучасному
етапі міждисциплінарних досліджень спостерігається зсув наукового інтересу до досліджень
унікальних здібностей людини, однією з яких і є
мовленнєва здібність, а саме низка її аспектів,
наприклад швидкість опанування та використання
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слів, здатність створювати та використовувати
необмежену кількість мовленнєвих конструкцій
з обмеженої кількості елементів.
Здатність оперування досить багатим лексиконом забезпечує лексичний компонент структури мовленнєвої здібності. Набутий словниковий
запас людини, що формується та трансформується протягом життя, є її особистісною характеристикою. Дослідники іншомовної мовленнєвої
здібності людини відзначають, що кількість слів,
якими людина володіє активно або пасивно, свідчить про ступінь сформованості та вираженості
мовленнєвої здібності загалом, отже, лексичний
компонент іншомовної мовленнєвої здібності має
значний вимірювальний потенціал. Постійний
пошук і розроблення таких інструментів, необхідність створення інструментарію для вимірювання
лексичного компонента іншомовної мовленнєвої
здібності дорослих людей визначають актуальність результатів нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження мовлення людини не є новими і нині
характеризується актуалізацією досліджень мовної здатності (М. Муканов, О. Шахнарович), мовленнєвої здатності (Г. Богін, Н. Шацька), мовленнєвої компетентності (Ю. Паскевська).
Найбільшою проблемою здійснюваних досліджень мовленнєвих феноменів є проблема емпіричного дослідження й іншомовної мовленнєвої
здібності дорослих також.
Проблеми мовних здібностей завжди були в
полі зору вчених-філософів, педагогів, психологів
та психолінгвістів (П. Блонський, Л. Буєва, Л. Виготський, В. Гумбольдт, Е. Кубрякова, Н. Мікляєва,
Л. Щерба, Г. Щукіна й інші), які відзначають, що
розвиток мовних здібностей людини має свою
специфіку, яка потребує подальших напрацювань
із методики її дослідження.
Сучасні методики формування іншомовної компетентності з використанням ІКТ досліджують такі
науковці, як Н. Білан, О. Ващило, Н. Превознюк.
Застосування чат-ботів в освітньому процесі
нині також не є новим явищем. А. Турчин у процесі вивчення тенденцій застосування чат-ботів
в освітньому процесі виокремлює функції та типи
чат-ботів [1] і пропонує розглядати останніх як
помічників викладачів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Отже, ми вважаємо, що
тема застосування ІКТ із метою визначення здібностей залишається актуальною і не досить розкрита. Особливо важливим залишається питання
застосування технологій чат-ботів, які можуть бути
використані в освітньому процесі закладів освіти,
що мають внутрішні політики конфіденційності
даних про здобувачів освіти.
Предмет нашого дослідження – вимірність
лексичного компонента іншомовної мовленнєвої

здібності дорослої людини із застосування ІКТ;
зазначена проблема, на нашу думку, не досить
розкрита в наукових дослідженнях. Під вимірністю
ми розуміємо таку кількісну або якісну характеристику об’єкта, яка дозволяє йому бути виміряним.
Мета статті полягає в дослідженні сценаріїв
застосування чат-ботів для вимірювання лексичного компонента іншомовної мовленнєвої здібності дорослого.
Виклад основного матеріалу. Різноманітність
підходів до вивчення поняття «здібність» породжує
значну кількість його визначень, залежних від особливостей об’єктної і предметної сфери конкретних наук: соціології, психології, лінгвістики, педагогіки, акмеології, андрагогіки, філософії й інших.
Розуміння нами понять «здібність», «здатність»
і «обдарованість» збігається із загальноприйнятими у психології тлумаченнями цих понять. Уважаємо за необхідне розставити акценти, які сприятимуть розумінню нашого підходу до проблеми
дослідження іншомовної мовленнєвої здібності
дорослих. Отже, людина зі здібностями не народжується [2, с. 37]. Людина народжується із задатками; немає задатків до окремих видів діяльності
(як-от музика, математика, професійна діяльність
тощо) [2, с. 37; 3, с. 507–563]. Окремим випадком
є здатність, або здібність, до розвитку здібностей, яку Г. Костюк пов’язував з обдарованістю
[3, с. 520–543]. У межах нашого дослідження ми
не розглядали обдарованість, а зосередились на
визначенні кількісної характеристики іншомовної
мовленнєвої здібності дорослого.
Отже, теоретико-методологічною основою
нашого дослідження слугували уявлення про
здібності, які традиційно включають три ознаки
[4, с. 13–20]:
– під здібностями розуміються індивідуальнопсихологічні особливості, що відрізняють одну
людину від іншої;
– здібностями називають тільки такі індивідуальні особливості, які стосуються успішності виконання якої-небудь діяльності, у нашому випадку –
іншомовної мовленнєвої;
– поняття «здібність» не може бути тотожним
до знань, умінь та навичок, які вже виробились
у даної дорослої людини.
Ми погоджуємось із дослідниками [4, с. 13–20]
і маємо на увазі тільки такі індивідуальні особливості, які можуть пояснити легкість та швидкість
набуття ними іншомовної компетентності. І чим
більше, на нашу думку, розвинута в людини іншомовна мовленнєва здібність (далі – ІМЗ), тим
успішніше вона виконує пов’язану з нею іншомовну діяльність, швидше її опановує, а процес
опанування і сама іншомовна діяльність не потребують від людини багато зусиль.
ІМЗ являє собою складне явище, що є суміжним із властивостями мови та когнітивного меха-
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нізму людини і не є новим питанням серед науковців. Саме поняття «іншомовна компетентність»
було уточнено на початку ХХ ст. [5, с. 280–286].
Ми погоджуємось із дослідниками, що унікальні
для людини характеристики переважно не є вродженими і розвиваються під час становлення особистості. На початковому етапі розвитку людина
пізнає мовну систему інтуїтивно, знання про існування мовної системи приходить до людини із
часом, зазвичай під час вивчення мови у школі.
Важливий, на нашу думку, факт, що до початку
вивчення іншої мови індивід оперує одиницями
й опановує мову завдяки мовленнєвому відчуттю
або інтуїції [6, с. 178–180].
У зарубіжній літературі з поняттями мовленнєвого відчуття та мовленнєвої інтуїції співвідносяться language instinct (С. Пінкер) і language
awareness (Р. Болито, Л. Ван Лиер, Р. Картер)
[7, с. 201; 8, с. 251]. Іноді мовленнєва інтуїція ототожнюється дослідниками з поняттями «мовленнєва здібність» [9, с. 60–64], але, на нашу думку,
варто диференціювати ці два поняття. Іншомовна
мовленнєва здібність є психофізіологічним механізмом, що забезпечує процес опанування іншої
мови. Водночас мовленнєва інтуїція є результатом
складної роботи свідомості та мови, що розгортається та розвивається під час інтелектуального та
мовленнєвого розвитку.
Ми також погоджуємось із дослідниками, які
вважають, що іншомовна інтуїція є однією із провідних умов здатності швидко адаптуватися до
нового іншомовного середовища, сприяє ефективному розвитку комунікативних умінь, спроможності
успішно спілкуватись із представниками різних
культур. Саме тому у фокусі нашого дослідження
перебуває іншомовна мовленнєва здібність.
Аналіз наукової літератури показує, що, незважаючи на безліч наявнх теорій і гіпотез про унікальність іншомовної мовленнєвої здібності,
можна виокремити низку релевантних у контексті
нашого дослідження особливостей. Однією з таких
особливостей є наявність величезної кількості слів
у мові людини і набір властивостей, що роблять ці
одиниці унікальними: наявність звукової та графічної форм, граматичне оформлення, відтворення у
складі висловлювання [10, с. 10]. Словникові одиниці, що становлять лексичний компонент ІМЗ,
можуть бути проаналізовані та виміряні, що дозволяє розробляти релевантні інструменти і робити
достовірні висновки про особливості одиниць.
І саме дослідження інструментарію, що дозволятиме вимріяти іншомовну мовленнєву здібність,
незважаючи на достатню кількість проведених
досліджень, залишається унікальним і актуальним.
ІМЗ водночас перебуває у фокусі соціологічних,
психологічних і лінгвістичних досліджень. Серед
найбільш затребуваних соціолінгвістичних методів, застосовуваних у дослідженнях ІМЗ, можна
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виокремити різні види опитувань, анкетувань та
інтерв’ю. Застосовується вибірковий метод, що
дозволяє визначити критерії вибірки для конкретного дослідження.
Психологічні методи також застосовуються на
різних етапах дослідження ІМЗ: можуть застосовуватися лонгітюдні [11, с. 110–112] та порівняльні
методи. Лонгітюдні дослідження потребують набагато більше часу і дозволяють порівнювати індивіда із самим собою, тоді як порівняльні методи
дозволяють виявити подібності та відмінності
індивідів у конкретний проміжок часу. Поєднання
цих методів використовується з метою виявлення
особливостей когнітивних механізмів, особливостей пам’яті та мислення.
Лінгвістичні методи, або методи лінгвістичного
аналізу, використовуються для характеристики
мовних явищ, які спостерігаються в мові особистості. Описовий метод може ґрунтуватися на прийомах лінгвістичного спостереження або самоспостереження, коли сама особистість приймає роль
дослідника й аналізує власне мовну поведінку.
Наше дослідження проводиться в межах методології психолінгвістики, але не обмежується нею.
Психолінгвістичні методи допомагають фіксувати
результати тих процесів і явищ, які безпосередньо
утворюються у свідомості особистості під час проведення дослідження.
На етапі складання тесту й аналізу мовного матеріалу ми використовували лінгвістичні
методи. Для більш детального аналізу й інтерпретації результатів – залучали соціолінгвістичні
методи. Вони дозволяють описати інформантів
індивідуально і вибірку загалом; виявити кореляцію отриманих результатів із соціальним статусом
інформантів, їхньою ґендерною, статевою, віковою та професійною приналежністю.
Ми вважаємо, що загальний характер ІМЗ
може бути змодельований переважно на основі
використання системи тестів. Низка дослідників,
з якими погоджуємось і ми, вивчають ІМЗ як носіїв
рідної мови, так і білінгвів та полілінгвів, відзначають центральне положення лексичного компонента ІМЗ (Р. Джекендофф, С. Пінкер, М. Хаузер,
А. Шахнарович). Саме тому ми використовували
словникові шкали Мілл Хілл у системі вимірювання лексичного компонента іншомовної здібності. Аналіз наукової літератури показав, що
вербальна складова частина є важливою для всіх
видів тестів, проте не всі тести спрямовані саме
на вимір лексичного компонента. Крім того, доступ
до тестів і матеріалів із їх розроблення обмежений
авторським правом, адаптація тесту для носіїв
української мови стає неможливою.
Словникові шкали Мілл Хілл є допоміжним тестом, що використовується спільно із прогресивними матрицями Равена, якщо останні застосовуються для оцінки загального інтелекту і являють
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собою сукупність завдань на основі невербального матеріалу, успішність виконання яких визначає здібності до навчання на основі узагальнення
власного досвіду і створення схем, що дозволяють обробляти складні події [12, с. 1], то Словарні
шкали Мілл Хілл вимірюють саме вербальні здібності респондентів.
Словникові шкали у форматі з відкритим варіантом відповіді або у формі з визначеннями складаються з 88 слів, представлених у форматі відкритого питання, тобто респондент повинен дати
визначення словам. Лексеми відбиралися нами
методом випадкової вибірки з авторитетних лексикографічних джерел, що знімає суб’єктивність
дослідника в їхньому відборі (Concise Oxford
English Dictionary, Roget’s Thesaurus). Слова, що
не мають синонімів або належать до термінологічної сфери наукових досліджень, або жаргону,
або сленгу, або мають емоційне чи стилістичне
забарвлення, – були вилучені з тесту.
Одним із завдань нашого дослідження було
розроблення інструментарію, який дозволятиме за
короткий проміжок часу провести швидке, зручне
тестування досить великої кількості респондентів,
чиї персональні дані повинні залишитися в закритому доступі. Для вирішення даного завдання
нами обрано чат-бот, який був створений нами
для Telegram.
Чат-бот (від англ “chatterbot”) – це комп’ютерна
програма, яка взаємодіє з користувачем за допомогою слухових або текстових методів.
Під час створення власного чат-боту ми керувались нашим попереднім досвідом використання
чат-ботів в освітньому процесі [13, с. 169–172], а
також такими завданнями:
– створений нами чат-бот не повинен використовувати персональні та конфіденційні дані учасників дослідження. Тобто користувачі не мають
уводити свої персональні або інші дані, які можуть
будь-яким чином ідентифікувати їх; реєстрація
користувача в дослідженні проводиться за кодом,

який користувач отримує від викладача і вводить
у чат-бот перед дослідженням. А чат-бот, у свою
чергу, не повинен збирати, зберігати й аналізувати
дані про користувача;
– зважаючи на неможливість залучення машинного навчання і технологій штучного інтелекту, для
забезпечення валідності отриманих результатів
нам потрібно було проаналізувати якомога більше
даних, тому алгоритм взаємодії чат-боту і користувача передбачав довготривалі діалоги. Зрозуміло,
що зазначені діалоги користувача в чат-боті не
зверталися до відкритих ресурсів в інтернеті або
інших баз даних.
Під час розроблення ми керувалися положенням про класифікацію чат-ботів, згідно з якою є два
типи чат-ботів. Перший тип заснований на наборі
правил і заздалегідь заданих та вписаних у програму алгоритмів реагування на запити користувача. Ці чат-боти є досить простими і мають
деякі, іноді істотні, обмеження у використанні:
неможливість вирішення конкретної проблеми і
необхідність залучення людини у процес. Другий
тип – засновані на принципах машинного навчання
з використанням штучного інтелекту, що дозволяє
комп’ютерній програмі самостійно навчатися, вирішувати безліч подібних завдань у процесі взаємодії з людиною. Незважаючи на суттєвий потенціал
можливостей другого типу чат-ботів, виходячи із
завдань та цілей нашого дослідження, нами був
обраний перший тип.
Для створення чат-боту ми використовували
платформу https://sendpulse.ua. Наш вибір було
зроблено на підставі попереднього позитивного
досвіду її використання, зручності інтерфейсу,
зрозумілих інструкції для створення чат-ботів, технічної підтримки 24/7 та безкоштовного пакета для
створення ботів.
Першим кроком була реєстрація чат-боту
в Telergam. Для реєстрації ми використовували офіційний бот Telegram – @BotFather. Своєму боту ми
дали ім’я – @MillHillTestUA_bot (знайти бота можна

Рис. 1. Фрагмент алгоритму привітання чат-боту
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Таблиця 1
Приклади стимульних слів та синонімів, використаних у чат-боті з визначення
лексичної компоненти ІМЗ
Варіант 1

Варіант 2

ill-treated

poisoned

freedom

rich

steady

obstinate

Варіант 3
Варіант 4
Fascinated (правильна відповідь – 5)
frightened
modelled
Liberty (правильна відповідь – 1)
forest
worry
Stubborn (правильна відповідь – 2)
orderly
hopeful

Рис. 2. Фрагмент привітання чат-боту на стороні користувача

за посиланням https://t.me/MillHillTestUA_bot).
Після реєстрації @BotFather за допомогою отриманого ключа ми зареєстрували свого чат-бота на
платформі https://sendpulse.ua. На рис. 1 представлено фрагмент алгоритму привітання чат-боту.
Оригінальна версія тесту, який ми використовували в дослідженні, складається із завдань двох
типів: з вибором варіанта відповіді (підбір синонімів до стимульних слів) та з відкритою відповіддю (визначення значень стимульних слів). Ми
використовували сценарій вибору синонімів до
стимульного слова. Приклади стимульних слів та
синонімів взяті з оригінального тесту [14] і наведені в таблиці 1.
На рисунку 2 представлено фрагмент привітання чат-боту на стороні користувача, а на
рисунку 3 представлено фрагмент самого процесу тестування, коли потрібно підібрати синонім
до зазначеного стимульного слова.
Висновки. Отже, ІМЗ – одна з найважливіших
характеристик людини, яка визначає, по-перше,
розвиток її загальних здібностей, які зумовлюють
успішність її соціалізації, по-друге, розвиток її
іншомовної діяльності.
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Варіант 5

Варіант 6

charmed

Copied

serviette

cheerful

hollow

slack

Рис. 3. Фрагмент тестування
на стороні користувача

Вимірність і багатоаспектність лексичного компонента ІМЗ роблять її предметом теоретичних
міждисциплінарних досліджень, але все частіше –
предметом прикладних досліджень, метою яких є
розроблення тестів, спрямованих на вимір іншомовної здатності, лексичного компонента іншомовної здібності та когнітивних здібностей людини.
Коротка версія методики Mill Hill Vocabulary Scale
є класичним тестом словникового запасу, за допомогою якого з використанням чат-боту у стислі терміни можна провести експрес-оцінювання вербального інтелекту у великої кількості людей. Уважаємо
за необхідне акцентувати необхідність урахування
особливостей пам’яті та словникового запасу
як окремих когнітивних властивостей учасників
дослідження. Проте як інструментарій для масового дослідження та швидкого отримання вибірки
учасників людей, які за проведеною методикою
були відібрані як ті, що потенційно здатні швидко
опанувати іншу мову, – може бути застосований.
Отже, ми вважаємо, що на цьому етапі перспективним є створення подібних чат-ботів, які
можуть бути використані для експрес-діагностики здатності до опанування іншої мови. Ми вва-
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жаємо це перспективним напрямом подальших
досліджень, одним зі сценаріїв якого може бути
зосередження на розробленні чіткого механізму
взаємодії груп чат-ботів. Валідність отриманих
результатів, розроблення та використання інших
методик із вимірювання ІМЗ є перспективним
напрямом у педагогіці та продовженням наших
майбутніх наукових розвідок.
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Стаття присвячена одній з актуальних проблем – поєднання інтерактивних
та традиційних технологій навчання у
викладанні дисциплін агрономічного циклу.
У статті розглядаються основні прийоми
викладання дисциплін агрономічного циклу
та формування професійних компетенцій
у студентів відповідного профілю, а також
основні прийоми та методи навчання, які
в разі систематичного поєднання інтерактивних і традиційних технологій підвищують у студентів інтерес до вивчення
нового матеріалу, стимулюють навчальну
активність, розвивають творче мислення,
пам’ять, формують здібності ухвалювати
розумні рішення в нестандартних ситуаціях. У сучасній освіті здійснюється широке
впровадження інтерактивних методів у
навчально-виховний процес освітніх закладів. Упровадження інформаційних технологій
у навчання передбачає покращення якості й
ефективності компетентних здібностей
студента. Із цією метою необхідно враховувати дидактичні властивості та функції
вивчення самих засобів, а також напрями
дидактичної організації такого навчання.
У сучасних складних умовах пандемії розроблення і використання різних освітніх інформаційних технологій є одним з основних
напрямів освітнього процесу, так, використання освітніх порталів, освітньої платформи ZOOM та інших створює безмежні
можливості для викладачів та студентів
щодо складання онлайн-тестів, проведення конференцій, семінарів, презентацій,
конкурсів, звітів із проходження різних видів
навчальних практик спеціальних дисциплін.
Використання комп’ютерних технологій
надає викладачу можливість здійснення
індивідуалізації та диференціації навчання,
використовувати
програмно-педагогічні
продукти на різних етапах занять. Крім
того, комп’ютер гарантує конфіденційність, користувач має можливість бачити
свої помилки, здійснювати відповідне їх
коригування, бачити свої результати. Використання інтерактивних технологій забезпечує узагальнення та систематизацію
набутих знань. З огляду на те, що студенти
самі визначають темп роботи, це дає можливість здійснення індивідуального навчання.
Ключові слова: інтерактивні і традиційні
технології, метод ділової гри, мініпроєкти,

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Аналіз процесів, що відбуваються у вітчизняній
освіті, свідчить, що послідовно змінюються традиційні погляди на освіту в Україні, що дає змогу
забезпечувати ефективне навчання за умови
широкого застосування нових інтерактивних методів навчання. Створення дистанційної освіти – це
найбільш швидкий та ефективний шлях до підвищення інтелектуального потенціалу суспільства,
прискорення процесу переходу України до інформаційної спільноти. Важливою перевагою є те, що
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метод мінідискусії, конференції, творча
робота, виробничі ситуації.
The article is devoted to one of the current problems of combining interactive and traditional
learning technologies in teaching the disciplines
of the agronomic cycle. The article considers
the main methods of teaching agronomic cycle
disciplines and the formation of professional
competencies in students of the relevant profile,
as well as the main techniques and methods of
teaching, which with a systematic combination
of interactive and traditional technologies, students increase interest in learning new material,
stimulate learning, develop creative thinking,
memory, form the ability to make smart decisions in unusual situations. In modern education, the widespread introduction of interactive
methods in the educational process of educational institutions. The introduction of information technology in education involves improving
the quality and efficiency of competent abilities
of the student. To this end, it is necessary to
take into account the didactic properties and
functions of the study of the tools themselves,
as well as the directions of the didactic organization of such training. In today’s complex pandemic environment, the development and use
of various educational information technologies
is one of the main directions of the educational
process, so the possibility of using educational
portals, educational platform ZOOM and others, creates endless opportunities for teachers
and students, create online tests, conferences,
seminars, presentations, essay competitions.
reports on the passage of various types of educational practices of special disciplines. The
use of computer technology gives the teacher
the opportunity to individualize and differentiate
learning, use software and pedagogical products at different stages of classes. In addition,
the computer guarantees confidentiality, the
user has the opportunity to see their mistakes,
correct them, see their results. The use of interactive technologies provides generalization and
systematization of acquired knowledge. Given
that students themselves determine the pace of
work, this allows for individual learning
Key words: interactive and traditional technologies, business game method, mini-projects, minidiscussion method, conferences, creative work,
production situations.

вона дає змогу на базі інформаційно-комунікативних технологій здійснювати адаптацію навчання
до рівня базової підготовки конкретного студента,
до місця його проживання, до матеріального стану
і, як наслідок, відкриває можливість істотно підвищувати якість навчання, не має жорсткого календарного плану навчального процесу, студент може
його реалізувати відповідно до своїх здібностей і
можливостей. Це підвищує якість навчання, надає
додаткові емоційні й інтелектуальні стимули для
освіти. Дистанційна освіта – це педагогічна сис-
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тема відкритих освітніх послуг, що надаються
широким верствам населення у країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на дистанційних технологіях навчання (мультимедійні,
мережні, телекомунікаційні). Дистанційна освіта
передбачає реалізацію нової форми навчання,
відкритого та доступного для всіх, незалежно від
того місця, де проживає людина.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Умови створення, моделювання та проєктування
інформаційно-освітнього середовища розглянуті
в роботах А. Андреєва, М. Башмакова, В. Бикова,
С. Григор’єва, Р. Гуревича, М. Жалдака, Ю. Жукова,
І. Захарової, Ю. Кадемія, Д. Качалова, С. Лобачева, В. Олійника, В. Панюкова, Л. Панченко,
С. Позднякова й інших. Спектр використання дистанційного й електронного навчання досліджували такі науковці, як: В. Биков, С. Калашникова,
М. Карпенко, С. Кудрявцева, В. Кухаренко, П. Стефаненко, В. Тихомиров, О. Хмель, О. Щолок та
інші. У працях різних авторів розглядаються різні
підходи до розуміння сутності та структури інформаційно-комунікаційного середовища, поєднання
різних форм навчання, джерела і ресурсів його
створення і розвитку. У сучасному суспільстві
в інформаційному просторі відбуваються різні
за формою функціонування інформаційно-комунікаційного середовища як складової частини
цілісного явища освітнього середовища вищого
навчального закладу взагалі та професійної підготовки зокрема. Під час розгляду теми потребують обґрунтування теоретичні та методичні
методи проєктування і функціонування окремих
компонентів, а саме інформаційно-комунікаційних, його ефективне створення – це виконання
домінантних завдань інформатизації освіти,
удосконалення бібліотечного й інформаційноресурсного забезпечення професійної підготовки
майбутнього спеціаліста.
Мета статті – розкрити особливості поєднання традиційних та інформаційних технологій
навчання як компонента освітнього середовища
професійної підготовки майбутніх спеціалістів ,
особливості інтегрованого застосування різних
прийомів і методів навчання. У зв’язку з переходом до інформаційного суспільства змінюються
вимоги до освіти, до особистісних і професійних
характеристик майбутніх фахівців. Тому нині на
перший план виходить необхідність навчання майбутнього фахівця ефективно працювати з інформацією, тобто формування в нього інформаційної
культури, засвоєння ним інформаційної грамотності, яка є основою освіти впродовж життя.
Виклад основного матеріалу. Нині в нашій
країні відбуваються істотні зміни в національній
політиці освіти. Це пов’язано з переходом на позиції особистісно орієнтованої педагогіки. Одним
із завдань сучасного освітнього процесу стає

розкриття потенціалу всіх учасників навчання,
надання їм можливостей прояву творчих здібностей. Вирішення цих завдань неможливе без здійснення варіативності освітніх процесів, у зв’язку із
чим з’являються різні інноваційні типи і види освітніх установ, які вимагають глибокого наукового і
практичного осмислення.
Систематичне поєднання інтерактивних і традиційних технологій навчання підвищує у студентів інтерес до вивчення нового матеріалу, стимулює навчальну активність, розвиває творче
мислення, пам’ять, формує здібності ухвалювати
розумні рішення в нестандартних ситуаціях.
Навчання – це двосторонній процес. Діяльність учителя зазвичай називають викладанням,
а діяльність студента – вченням. Термін «викладання» варто вважати умовним, оскільки вчитель
не тільки викладає (підносить) знання, але ще й
розвиває і виховує. Вчення ж – це не тільки процес
опанування того, що дано викладанням, це складний процес пізнавальної діяльності, у якому відбувається освоєння узагальненого досвіду, накопиченого людством у вигляді знань, це і набуття
індивідуального досвіду пізнання за допомогою
самостійного оперування знаннями, опанування
необхідних дій і способів. Тому метою педагогічної діяльності є поєднання інтерактивних і традиційних технологій навчання під час викладання
дисциплін агрономічного циклу, їхня результативність, а також орієнтація на всебічний розвиток особистості студента. Для досягнення мети
застосовуємо метод ділової гри. Ділова гра – це
моделювання реальної діяльності у спеціально
створеній проблемній ситуації. Вона є «засобом і
методом підготовки й адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів», методом активного
навчання, який сприяє досягненню конкретних
завдань, структурування системи ділових стосунків учасників. Її конструктивними елементами є
проєктування реальності, конфліктність ситуації,
активність учасників, відповідний психологічний
клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування,
розв’язання сформульованих на початку гри проблем. Із цією метою студентам пропонується
розв’язати конкретні задачі з дисципліни «Захист
рослин», наприклад:
1. Чи досить вказаної кількості пестициду і
впродовж скількох робочих днів можна протруїти 54 т насіння пшениці проти твердої і летючої
сажки 162 л Вітаваксу 200ФФ, 40% в.с.к., якщо
норма витрати пестициду – 3 л/т, а продуктивність
машини для протруювання ПС-10А – 22 т/год?
2. Яку кількість пестициду Дерозал, 50% к.с.
необхідно придбати, яку кількість робочої суспензії необхідно приготувати для протруювання 15 т
насіння ярого ячменю проти кореневих гнилей,
якщо норма витрати препарату за діючою речовиною – 0,75 л/т, а робочу суспензію треба готувати
з розрахунку 10 л води на 1 т насіння?
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3. Розрахувати необхідну кількість парників для
господарства, яке вирощує помідори та капусту
розсадним способом, якщо площа вирощування
капусти – 1,25 га, помідорів – 5,1 га.
4. Розрахувати потребу в біопаливі і ґрунтосуміші для парників.
Мініпроєкт передбачає найрізноманітніші види
робіт, які будуть реалізовані на заняттях, спостереженнях, у пошуково-дослідницькій діяльності,
індивідуальній роботі студентів. Метод використовує пошук інформації, систематизацію та розроблення творчої роботи студентів. Саме такими
є «Корисні комахи-ентомофаги та їх використання
в сільському господарстві», «Бактерії та їх використання проти шкодочинних організмів», «Використання мікробіологічних препаратів для виробництва екологічно чистої продукції».

Метод «Мікрофон» використовується в актуалізації опорних знань чи на етапі закріплення вивченого матеріалу, априклад: обґрунтуйте шкодочинність фітофторозу пасльонових (с\г фітопатологія),
або в розгляді питань із плодівництва: Які шкідники
яблуні та груші спостерігаються в зоні Полісся?
Назвіть методи боротьби із шкідниками плодових культур. Яка тривалість вегетаційного періоду ранньої білоголової капусти? (овочівництво).
Метод створення і вирішення проблемних ситуацій використовується на практичних заняттях із
захисту рослин:
1. Охарактеризуйте вимоги до якості протруювання?
2. Яка витрата робочої рідини на 1 т насіння
в разі напівсухого способу протруювання?
3. Що таке «інкрустація насіння»?

Ареал поширення:
Європа: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина,
Великобританія, Італія, Нидерланди, Польща, Румунія, Словаччина,
Україна.
Північна Америка: Канада, Мексика, США.
Центральна Америка: Гватемала, Коста-Ріка, Нікарагуа.

Рис. 1. Карантинні шкідники та боротьба з ними
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
 ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ
ТЕХНОЛОГІЇ
ПЕДАГОГІКИ
В ОСВІТІ

4. Які норми витрати робочої рідини за різних
видів обприскування рослин?
Визначити в польовому досліді біологічну ефективність застосування пестициду Актара, 25% в.г.
з метою захисту посадок картоплі від колорадського жука, якщо чисельність шкідника на 1 м2
на ділянці після обробки становила: 1 повторення –
1 екз.; 2 повторення – 3 екз.; 3 повторення – 2 екз.;
4 повторення – 1 екз.; а на контролі – 19, 18, 17 і
21 екз. відповідно.
Метод мінідискусії використовується в обговоренні окремих тем дисципліни:
1. Для захисту яких культур і проти збудників
яких хвороб застосовують бордоську рідину?
2. Які компоненти використовують для виготовлення бордоської рідини?
3. Якими мають бути реакція і колір суспензії
за правильного виготовлення бордоської рідини?
4. Який спосіб щеплення плодових рослин
застосовують, коли підщепа і прищепа однакової
товщини?
Метод «мозковий штурм» передбачає використання знань студентів, отриманих на попередніх
заняттях, та вимагає чіткої відповіді на питання:
1. У якій стадії і де зимує звичайна злакова
попелиця?
– зимують дорослі комахи серед рослинних
решток;
– зимують личинки у ґрунті;
– зимують яйця на листі сходів озимих культур
і дикорослих злаків;
– зимують запліднені самки під рослинними
рештками.
2. Назвіть зовнішні ознаки пошкоджених рослин
озимої пшениці клопами шкідливої черепашки?
– рослини не колосяться і відмирають;
– пошкоджені рослини мають вигляд побитих
градом або потолочених;
– білоколосість рослин;
– плямистість листків і стебел.
3. У якій стадії і де зимує трипс пшеничний?
– зимують дорослі комахи за піхвою листків;
– зимують яйця на листі пшениці;
– зимують личинки в поверхневому шарі ґрунту
і під рослинними рештками;
– зимують дорослі комахи у ґрунті.
Метод бінарних занять – нестандартна форма
навчання з реалізації міжнаочних зв’язків. Це
творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес у студентів. Чому? Тому що вивчення
якоїсь проблеми на грані двох наук – це завжди
цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А чи це не головне – захопити студентів,
стимулювати творчий пошук? Але часу для підготовки таке заняття потребує більше, ніж звичайне.
Використовуються різноманітні дисципліни:
БЖД – захист рослин, плодівництво, професійний
конкурс – захист рослин – переробка продукції
рослинництва, майстер-клас (фітофармакологія –

інформатика, БЖД і охорона праці, захист рослин,
плодоовочівництво). Наприклад заняття на тему:
«Теорії і закони довголіття». Вид заняття: інтегрований майстер-клас. Мета дидактична – розширити уявлення про теорії і закони довголіття,
прийоми і способи покращення стану здоров’я,
психоемоційного розвитку особистості, гармонійного ставлення до навколишнього середовища,
що є передумовою довголіття. Розвивальна – розвиток логічного мислення, пізнавальної активності, уміння використовувати теоретичні знання
для застосування в повсякденному житті та створення умов для довголіття.
Для активізації пізнавальної діяльності необхідно допомогти особистості зростати в успіху,
дати відчути радості від здолання труднощів,
дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не
дається, скрізь необхідно докладати зусиль. Із
цією метою студенти беруть участь у розробленні
презентацій (рис. 1), мінікросвордів за різними
темами дисциплін, розробленні творчих робіт на
теми: «Біопрепарати та їх використання в сільському господарстві», «Особливості приготування та застосування рослинних препаратів для
захисту сільськогосподарських культур», створенні електронних посібників, оформленні гербаріїв пошкоджених хворобами рослин, збиранні,
визначенні й оформленні колекцій шкідників сільськогосподарських культур, розробленні систем
захисту рослин.
За допомогою даних інтегрованої системи студенти створюють схему використання пестицидів
за фазами розвитку культури, а під час виконання
практичних завдань кожний студент отримує індивідуальне завдання, яке передбачає створення
самостійно необхідних систем захисту для визначеної сільськогосподарської культури.
Висновки. Сучасна освіта передбачає створення і використання систем поєднання традиційних і інтерактивних систем; навчальних та інструментальних засобів; мультимедійних технологій;
мережевих технологій; гіпертекстових та хмарних
технологій, можливостей вебсайтів електронних
наукових бібліотек, каталогів, систем дистанційної освіти, освітніх порталів, наукових фахових
видань, спеціалізованих навчальних та науководослідницьких сайтів, які застосовуються у професійній підготовці майбутніх спеціалістів у різних
сферах виробництва, передбачають формування
всебічно розвиненої особистості.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
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нові функції ІКТ-підрозділів освітніх і наукових установ. 2011. № 10. С. 8–23.
2. Кулінка Ю. Педагогічний концепт використання
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
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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:
Партенюха Дар’я – молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
info@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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