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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА У ВИКЛАДАННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЛОВАЧЧИНІ (1918–2018 рр.)
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL RETROSPECTIVE 
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN SLOVAKIA (1918–2018)

Дослідження орієнтоване на минуле та 
сьогодення викладання іноземних мов на 
території Словаччини з 1918 до 2018 р. 
Воно містить огляд того, як було організо-
ване викладання іноземних мов у цій галузі 
протягом ста років. У статті проаналізо-
вано історичні передумови у вивченні іно-
земних мов у різних типах закладів освіти. 
Обґрунтовано актуальність вивчення та 
узагальнення зарубіжного досвіду у здій-
сненні послідовних реформ в іншомов-
ній освіті.  Дослідження ставить освітні 
реформи щодо викладання іноземних мов в 
історичну перспективу, що відображає зрос-
таюче значення, яке надається викладанню 
іноземних мов національною політикою. 
Відзначено важливість прийняття значної 
кількості освітніх постанов, актів та поло-
жень, що сприяли успішному розвитку іншо-
мовної освіти в країні. Викладання німецької 
мови здійснювалося поруч із грецькою та 
латиною у гімназіях у період із 1918 р. до 
Другої світової війни. Указано на вивчення 
російської мови з другого класу початкової 
школи як обов’язкової і другої сучасної іно-
земної мови з п’ятого класу як факульта-
тивної з 1950 по 1989 р. Акцентовано на 
зниженні домінуючої ролі російської мови як 
іноземної мови для вивчення в різних типах 
закладів освіти з 1989 р. Виявлено підвище-
ний інтерес до вивчення англійської мови 
як обов’язкової іноземної мови та німецької, 
французької, іспанської, італійської мов як 
другої іноземної мови з 1989 р. Наголошено 
на особливостях перепідготовки вчителів 
іноземних мов через виконання програм між-
народних організацій для підвищення кваліфі-
кації вчителів. Установлено, що у Словаччині 
активне реформування розпочалося з Нової 
концепції викладання та вивчення іноземних 
мов у початковій і середній школах (2007 р.), 
яка відповідає Загальноєвропейським реко-
мендаціям з мовної освіти. Цей документ 
передбачає досягнення випускниками серед-
ніх шкіл рівня B1/B2 з першої іноземної і рівня 
A1/B1 з другої іноземної мови; збільшення 
кількості кваліфікованих вчителів іноземної 
мови; інтенсивний розвиток мовної полі-
тики; розроблення нових навчальних про-
грам та підручників.
Ключові слова: іноземні мови, викладання, 
навчання, розвиток, реформування.

The study focuses on the past and present of 
foreign language teaching in Slovakia from 1918 
to 2018. It provides an overview of how foreign 
language teaching has been organized in this 
field for a hundred years. The article analyzes 
the historical preconditions in the study of for-
eign languages in different types of educational 
institutions. The relevance of studying and gen-
eralizing foreign experience in the implementa-
tion of successive reforms in foreign language 
education is substantiated. The study places 
educational reforms on foreign language teach-
ing in a historical perspective, reflecting the 
growing importance given to foreign language 
teaching by national policy. The authors noted 
the importance of adopting a significant number 
of educational documents, acts and regulations 
that contributed to the successful development of 
foreign language education in the country. Ger-
man was taught alongside with Greek and Latin 
in grammar schools from 1918 until World War II. 
The Russian language learning from the second 
grade of primary school as a compulsory lan-
guage and the second modern foreign language 
from the fifth grade as an optional language from 
1950 to 1989 is indicated. Emphasis has been 
placed on reducing the dominant role of Russian 
as a foreign language to study in various types 
of educational institutions since 1989. There 
has been a growing interest in learning English 
as a compulsory foreign language and German, 
French, Spanish, and Italian as a second foreign 
language since 1989. Emphasis is placed on the 
peculiarities of foreign language teachers retrain-
ing through the implementation of programs of 
international organizations for teacher training. 
It is established that in  Slovakia active reforms 
began with the New Concept of teaching and 
learning foreign languages in primary and sec-
ondary schools (2007), which corresponds to 
the European Framework of References. This 
document provides for secondary school gradu-
ates to achieve level B1 / B2 in the first foreign 
language and A1 / B1 in a second foreign lan-
guage; increasing the number of qualified foreign 
language teachers; intensive development of 
language policy; development of new curricula 
and textbooks.
Key words: foreign languages, teaching, learn-
ing, development, reforming.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі формування глобалізованого 
суспільства відчувається потреба в опануванні іно-
земних мов, які слугують засобом комунікації і засо-
бом реалізації діалогу культур, розвитку взаєморо-
зуміння та толерантності. Саме тому в Україні, яка 
зробила європейський вибір, важливим є вивчення, 

узагальнення та впровадження досвіду найближ-
чих європейських сусідів у проведенні інтенсивних 
реформ у сфері мовної та іншомовної освіти.

Словаччина – одна з країн – сусідів України – про-
водить успішні реформи мовної освіти і має значні 
досягнення на шляху оновлення її змісту. Важли-
вою передумовою у дослідженні реформаторських  
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змін із цієї ланки освіти є ретроспективний аналіз 
викладання іноземних мов у навчальних закладах 
країни: початковій, середній школах, а також про-
цес підготовки вчителів іноземних мов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні вийшла друком низка статей та моно-
графій, які стосуються досліджень сучасних тен-
денцій розвитку іншомовної освіти. Зокрема, у 
монографії М. Тадеєвої визначено лише основні 
напрями модернізації шкільної іншомовної освіти 
в країнах – членах Ради Європи [2]. Цінними для 
нас також є результати досліджень мовної освіти 
у працях словацьких лінгводидактів (З. Гадусова 
(Z. Gadusova) [6], Я. Гартанська (J. Hartanska) [6], 
З. Кралова (Z. Kralova) [9], Г. Лойова (G. Lojova) 
[10], E. Тандлічова (E. Tandlichova) [12] та ін.).

Мета статті – проаналізувати історико-педа-
гогічну ретроспективу викладання іноземних мов 
у Словаччині з метою впровадження позитивного 
досвіду в шкільну іншомовну освіту України, а 
також визначити  специфічні особливості рефор-
мування процесу викладання іноземних мов у 
Словаччині з 1918 до 2018 р.

Виклад основного матеріалу. Після засну-
вання незалежної Чехословацької держави 1918 р. 
у шкільну систему були внесені суттєві зміни: добу-
довано мережу початкових шкіл загальної базо-
вої освіти, збільшено кількість середніх шкіл та 
засновано нові університети, зокрема Університет 
Коменського в Братиславі 1919 р. До Другої сві-
тової війни чехословацька система освіти була 
однією з найбільш розвинених у світі.

У період між Першою і Другою світовими 
війнами в гімназіях поруч із латиною та грецькою 
мовою викладали принаймні одну сучасну мову, 
здебільшого це була німецька. Метою викла-
дання іноземних мов було набуття учнями гли-
бокого розуміння усного та письмового дискурсу 
шляхом теоретичного викладу та використання 
практичних тренувань, що включали читання, 
запам’ятовування нових слів та виконання усних 
та письмових вправ. Указ Словацької національ-
ної ради від 6 вересня 1944 р. «Про націоналізацію 
шкіл» перетворив усі школи на державні [9, с. 11].

Після Другої світової війни під тиском відносин 
із Радянським Союзом німецька мова перестала 
викладатися в початкових та середніх школах. Її 
замінила російська мова як єдина обов’язкова іно-
земна мова (викладання починалося з п’ятого класу 
початкової школи). Російська мова також стала 
обов’язковим предметом для випускних іспитів у 
середніх школах упродовж наступних сорока років. 
Інші іноземні мови викладалися лише в шкільних 
аматорських клубах або як необов’язкові предмети.

У лютому 1948 р. до влади прийшов комуніс-
тичний режим, який проводив освітні реформи, 
спрямовані на єдину школу, що відповідала б 
комуністичній ідеології та центральному контр-

олю. Фактично ця система тривала до 1990 р. 
Викладання суворо контролювалося за допомо-
гою навчальних програм, уніфікованих підручників 
та регулярних відвідувань шкіл інспекторами.

Реформа 1959 р. вперше запровадила в 
навчальну програму другу іноземну мову. Її викла-
дали як необов’язковий предмет на післяобідніх 
заняттях у 7–9-х класах середньої школи. Наступна 
шкільна реформа 1961 р. збільшила кількість 
годин, які можна було б присвятити другій інозем-
ній мові для учнів 9–11-х класів старшої школи. 
Метою викладання іноземних мов було навчити 
учнів читати та перекладати прості тексти та сфор-
мувати у них основи усного спілкування [9, с. 11].

Слід зазначити, що з 60-х років минулого сто-
ліття у школах із поглибленим вивченням іно-
земних мов із третього класу учнів навчали 
трьом іноземним мовам: англійській, німецькій 
та французькій. За даними Eurydice 2001 р., такі 
школи функціонують донині. Навчальні програми 
1966 р. вже розмежовували практичні мовні нави-
чки та теоретичну лінгвістичну компетентність. 
Тенденція до політизації шкільної системи помітно 
зросла в 1970-х роках. Це був період так званої 
«нормалізації» після російського вторгнення до 
Чехословаччини в серпні 1968 р. Університети 
припинили підготовку викладачів сучасних мов, а 
кафедри іноземних мов були скасовані протягом 
1970-х років. Єдина можливість вивчати сучасні 
мови була на факультетах мистецтв, де кількість 
прийнятих студентів була дуже обмежена [6].

У 1960–1970-х роках словацьке педагогічне 
видавництво у Празі розпочало видавати підруч-
ники іноземних мов, які на відміну від тих, що вико-
ристовувалися, намагалися відображати дирек-
тиви затверджених навчальних програм. 1970-ті та 
1990-ті роки були дуже продуктивними періодами 
для реформ, що стосуються викладання інозем-
них мов. Ключовою реформою 1970-х років став 
проєкт під назвою «Подальший розвиток чехосло-
вацької освітньої системи» (1976 р.), метою якого 
було оновлення навчального змісту шляхом пере-
ходу від попередніх методів навчання, орієнтова-
них на механічне відтворення навчального мате-
ріалу та розвиток творчості учнів. Цей документ 
став початковою точкою для групи експертів Педа-
гогічного інституту в Братиславі для розроблення 
нових навчальних програм, спрямованих на роз-
виток комунікативних навичок для використання в 
гімназії [9, с. 12].

Однак викладання іноземних мов здебільшого 
залишалося на рівні формальних указівок учителя 
з акцентом на порівняльне граматичне викладання 
та запам’ятовування нових слів. Навчання прово-
дилося у переповнених класах із незначною мож-
ливістю для індивідуальної роботи, крім відповідей 
на запитання та читання вголос коротких уривків, 
та незначною наочністю. Використовувана мето-
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дологія поєднувала граматико-перекладні методи, 
методи читання з великим обсягом роботи для 
запам’ятовування, виправлення помилок та пере-
вірки знань. Популяризація лінгвістичної та кому-
нікативної компетентності шляхом використання 
заданих тем для мовлення навряд чи розглядалася 
як необхідна частина навчального процесу.

Удосконалення володіння іноземною мовою 
в природному середовищі було тоді можливим 
лише для вчителів російської мови. Як правило, 
їх направляли до університету-партнера в Радян-
ський Союз на два місяці. Для некваліфікованих 
учителів російської мови в Чехословаччині була 
впроваджена програма перекваліфікації на вітчиз-
няних факультетах із восьмитижневим перебу-
ванням у Радянському Союзі. Окрім того, вчителі 
російської мови могли провести один семестр 
у радянському вищому навчальному закладі. Із 
80-х років це стажування стало обов’язковим від-
повідно до нової Концепції викладання іноземних 
мов у чехословацьких школах.

Із 1948 до 1989 р. у Чехословаччині було зна-
чно обмежено низку основних прав людини, 
наприклад право на політичну та релігійну сво-
боду, право на свободу слова та свободу освіти 
і право на збори. Учителі так званих західних мов 
найбільше постраждали від обмежень вільного 
пересування, вони не мали ні дозволу на поїздки, 
ні доступу до іноземної валюти, не мали можли-
вості практикувати свої знання іноземної мови в 
реальних комунікативних ситуаціях і покладалися 
виключно на теоретичні джерела. Відсутність без-
посереднього контакту з носіями мови проявилася 
у відсутності комунікативних навичок. Покоління, 
виховане в епоху комунізму, все ще страждає від 
наслідків цієї «неграмотності другої мови». Нама-
гаючись контролювати «проникнення буржуазної 
ідеології», радіоканали західної мови були обме-
жені, а людей, спійманих під час прослуховування, 
переслідували. Окрім того, фільми із західних 
країн не отримували субтитрів, але їх дублювали 
чеською чи словацькою мовою, позбавляючи вчи-
телів можливості слухати живу мову. Тільки для 
російської мови на радіо існували мовні курси, які 
проводили носії російської мови [11, с. 188].

Одночасно було організовано величезну кіль-
кість заочних курсів. Варто згадати про так звані 
народні курси російської мови. Для вчителів росій-
ської мови виходили різні лінгвістичні та дидак-
тичні журнали, спеціалізовані двомовні словники 
та підручники. Для учнів, які бажали вивчати росій-
ську мову, були організовані літні табори, які від-
відували радянські діти того самого віку та їхні 
вчителі. Починаючи з 1959 р. щорічно проводи-
лися конкурс декламаторів під назвою «Меморіал 
О. Пушкіна» та російськомовна олімпіада.

Викладання та вивчення англійської або будь-
якої іншої західної мови було непростою справою. 

Ресурсів бракувало: книг англійською мовою та під-
ручників англійською мовою було мало, не кажучи 
вже про аудіо- та відеоматеріали. Інші матеріали, 
опубліковані на місцях, навряд чи були доступні, а 
в суворі періоди комунізму були заборонені. Під-
ручники того періоду дотримувалися граматико-
перекладного методу з однаковою структурою в 
кожному розділі, а текст необхідно перекладати та 
виконувати граматичні вправи.

Оксамитова, або Ніжна, революція 1989 р. 
була ненасильницьким переходом влади в Чехос-
ловаччині. Закінчився сорок один рік комуністич-
ного правління, і було розпочато перетворення на 
парламентсько-демократичну республіку. Ці соці-
ально-політичні події призвели до значних змін у 
багатьох аспектах життя. В освітній сфері однією 
з найбільш вражаючих змін став раптовий бум 
викладання та вивчення західних мов, особливо 
англійської, адже до 1989 р. вивчення «капіталіс-
тичних» мов було обмеженим.

У результаті цих соціально-політичних змін 
російська мова втратила своє панівне становище. 
Тепер учні початкових та середніх шкіл отримали 
можливість вибору з низки мов: окрім російської, 
були англійська, німецька, французька, іспанська та 
італійська. Із 1990 р. почали відкриватися загальні 
середні школи, що пропонували двомовну освіту, 
були створені двомовні гімназії, що пропонували 
для вивчення англійську, німецьку, французьку, іта-
лійську та іспанську мови. Безліч приватних мовних 
шкіл зросло в 1990-х роках, але багато з них працю-
вали без достатнього контролю якості [5].

Підготовку вчителів англійської мови 1989 р. 
здійснювали лише два факультети – у Братиславі 
та Прешові. На рубежі століття було створено 
дванадцять факультетів підготовки вчителів 
англійської мови (Гадусова, Хартанська, 2002), із 
1990-х років збільшилася й кількість програм під-
готовки вчителів у Словаччині. Запропонована 
навчальна програма суттєво змінилася, відобра-
жає нові вимоги до методології викладання. Сло-
ваччина потребувала 3 тис викладачів англійської 
мови, але їх було менше 2 тис. Із метою задово-
лення попиту на викладачів мови на обмежений 
перехідний період були укладені навчальні про-
грами на рівні, еквівалентному університетському 
ступеню. Міністерство освіти ухвалило нову поста-
нову, яка існувала до 2000 р., даючи змогу вчите-
лям інших кваліфікацій також викладати іноземні 
мови за умови, що ті складуть спеціальний іспит, 
щоб засвідчити своє володіння мовою [5].

Для збільшення кількості кваліфікованих учи-
телів англійської мови за найкоротший час було 
створено, зокрема, програми перепідготовки 
колишніх учителів російської мови на англійську 
мову. Це стосувалося як учителів, які мають лише 
іспит на матуріту (середня школа), так і вчите-
лів інших предметів, навчальне навантаження 
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яких було доповнене уроками іноземної мови. 
У 1992–1997 рр. за сприяння Європейського 
Союзу в рамках програми PHARE були запрова-
джені прискорені 4-річні програми з акцентом на 
практичні мови та навички викладання в деяких 
педагогічних коледжах. Носіїв англійської мови 
часто наймали викладачами англійської мови, 
вважаючи, що їх володіння англійською мовою 
компенсує їхню некомпетентність як викладачів.

У той період іноземні мови викладали за допо-
могою підручників, виданих за кордоном, а підго-
товка вчителів була передана в різні інститути, такі 
як Британська Рада, Інформаційна служба США, 
Фонд Фулбрайта, Інститут Гете або Французький 
інститут. Не можна недооцінювати підтримку з 
боку іноземних посольств у цьому питанні. Таким 
чином, з 1990 р. неурядова та некомерційна Сло-
вацька академічна інформаційна агенція (SAIA) 
та Словацька академічна асоціація міжнародного 
співробітництва (SAAIC) сприяють інтерналізації 
освіти та науки у Словаччині за допомогою своїх 
різноманітних програм та послуг.

Варто зазначити, що такі заклади підготу-
вали місцевих учителів, запросили викладачів 
з-за кордону (через різні організації, такі як «Кор-
пус Миру», «Східноєвропейське партнерство», 
«Освіта для демократії»), щоб зробити свій вне-
сок у новий міжкультурний досвід країни, створили 
ресурсні центри та бібліотеки (наприклад, центри 
Info USA), підготували навчальні матеріали та 
організували освітні курси вчителів за кордоном 
(наприклад, Схема контактів викладання англій-
ської мови (ELTECS) в рамках Британської Ради). 
Одну з успішних навчальних програм для вчителів 
англійської мови, які працюють, реалізували регі-
ональні навчальні центри протягом шести курсів 
на рік, де лекторами були носії англійської мови. 
За допомогою Європейського соціального фонду 
реалізовано низку проєктів із підготовки вчителів. 
У Словаччині Національний інститут освіти запро-
понував учителям початкових класів восьмисе-
местровий курс на основі національної навчаль-
ної програми для досягнення рівня В2 цільовою 
мовою в період із 2008 до 2013 р. [3].

Із 1989 р. більшість учителів відмовлялася про-
довжувати користуватися офіційно затвердженими 
чехословацькими підручниками і почала все частіше 
використовувати підручники, видані за кордоном. 
Іноземні видавці через підручники привабливого 
формату швидко утвердилися на новоствореному 
ринку і часто проводили рекламні семінари для 
вчителів іноземних мов. Пізніше почали наголошу-
вати на необхідності «домашніх» підручників, спе-
ціально пристосованих до потреб носіїв словацької 
мови, які усунули б негативний вплив рідної мови 
під час вивчення іноземної мови. Спільні видавничі 
проєкти місцевих авторів та носіїв англійської мови 
виявилися дуже ефективними у цьому контексті. 

Міністерство освіти попросило групу експертів оці-
нити та рекомендувати найбільш відповідні підруч-
ники англійської мови для шкіл, щоб уникнути плу-
танини на книжковому ринку [6].

Мовні асоціації, що займаються єдиною іно-
земною мовою, першими вказали на необхідність 
інновацій та систематизації у навчанні вчителів 
іноземних мов. Як Асоціація викладачів англій-
ської мови Чеської Республіки, створена 1991 р., 
так і Асоціація викладачів англійської мови Сло-
вацької Республіки, створена 1992 р., стали чле-
нами Міжнародної асоціації викладачів англій-
ської мови як іноземної (IATEFL), що базуються в 
Британії з початку 1990-х років. Нині професійна 
асоціація вчителів EFL (Словацька спілка вчите-
лів англійської мови), співробітник IATEFL, разом 
зі Словацькою асоціацією з вивчення англійської 
мови (SKASE), членом Європейського товариства 
з вивчення англійської мови (ESSE), сприяють 
дослідженню та освіті в галузі англійської мови та 
літератури у Словаччині.

Радикальні зміни у словацькому суспільстві 
після 1989 р., створення незалежної Словацької 
Республіки 1 січня 1993 р. та вступ країни до Євро-
пейського Союзу 1 травня 2004 р. також вимагали 
змін до сучасної шкільної системи, включаючи 
інновації у змісті освіти викладання іноземних 
мов. По-перше, Лісабонська конвенція про визна-
ння, підписана в Лісабоні 11 квітня 1997 р., під-
тримувала зближення європейських вимог до 
освіти шляхом визнання задокументованих ком-
петентностей, знань та навичок. Словацькі вчи-
телі закликали до більш об’єктивного оцінювання 
вивчення іноземних мов, і 1997 р. Словацька асо-
ціація викладачів англійської мови (SAUA/SATE) 
розпочала роботу над новим проєктом Maturita у 
співпраці з Британською Радою у Словаччині [6].

Слід наголосити, що Загальноєвропейські 
рекомендації з мовної освіти: вивчення, викла-
дання, оцінювання (ЗЄР) були опубліковані Від-
ділом мовної політики Ради Європи  2001 р. 
після тривалого періоду досліджень та пілотних 
проєктів, що тривали з 1993 до 1999 р. Осно-
вна ідея проєкту полягала у сприянні взаємному 
визнанню кваліфікацій, забезпеченню прозорої, 
послідовної та всеохоплюючої основи для роз-
роблення навчальних матеріалів та оцінки знань 
іноземної мови. ЗЄР відіграли важливу роль у 
змінах, що відбулися в країнах Центральної та 
Східної Європи з моменту їх уведення. У Сло-
ваччині вплив цього документа негайно відобра-
зився в новій програмі англійської мови, що сто-
сується загальних референтних рівнів, із метою 
встановлення цілей, комунікативних компетент-
ностей (лінгвістичної, соціолінгвістичної та праг-
матичної), а також для підкреслення особистісно-
діяльнісного підходу у навчанні, а не накопичення 
знань у викладанні іноземних мов [3].
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Одним із ключових елементів Програми тисячо-
ліття – Національної педагогічної та освітньої про-
грами Словацької Республіки на наступні 15–20 років 
(2001 р.) було розроблення основ викладання іно-
земних мов. Основним напрямом нової «Концепції 
викладання іноземних мов у початковій та середній 
школі» (2007 р.) було надання підтримки створення 
полікультурного європейського суспільства та фор-
мування компетентності у володінні щонайменше 
двома іноземними мовами. Обов’язкове навчання 
першої іноземної мови було перенесено на третій 
рік початкової школи, а другої іноземної мови – на 
п’ятий, збільшено кількість годин на вивчення. Мета – 
до закінчення середньої школи учні мають досягти 
комунікативної компетентності на рівні B1/B2  
(як це визначено ЗЄР) для першої іноземної мови та 
рівня A2/B1 для другої іноземної мови [1; 4].

22 травня 2008 р. Словаччина ухвалила новий 
шкільний закон, інтегруючи свою систему освіти в 
європейські рамки. Він містить національну освітню 
програму, яка служить обов’язковим документом 
для укладання будь-яких шкільних освітніх про-
грам. Ця навчальна реформа мовної освіти пови-
нна покласти край чинному різноманіттю планів 
навчання та поліпшити якість викладання іноземних 
мов. За вихідну точку береться положення Європей-
ської Комісії щодо ефективного навчання мовам у 
ранньому віці, оскільки саме тоді формуються клю-
чові установки на інші мови та культури та заклада-
ються основи для подальшого засвоєння мови [9].

Документ «Концепція викладання іноземних 
мов у початковій та середній школах» (2007 р.) 
натякає на кілька актуальних проблем у галузі 
викладання іноземних мов, зокрема йдеться про 
значний відсоток некваліфікованих викладачів, 
високий ступінь коливань серед викладачів та 
низький інтерес нових випускників шкіл до педаго-
гічної професії.

Насторожує те, що лише невеликий відсо-
ток кваліфікованих випускників педагогічних чи 
мистецьких факультетів хочуть працювати у дер-
жавній школі. Більшість студентів, які закінчили 
іноземні факультети, віддає перевагу працевла-
штуванню у приватних школах (із більшою опла-
тою праці) або у компаніях, які шукають спеціаліс-
тів зі знанням іноземних мов. Багато обдарованих 
та освічених молодих людей шукають роботу за 
кордоном. Нинішня несприятлива ситуація зумов-
лена   не лише відсутністю фінансових засобів, щоб 
утримати вчителів від міграції на інші, більш при-
буткові робочі місця в бізнесі, банківській справі 
чи туризмі, а й недостатніми матеріально-техніч-
ними ресурсами в школах для викладання інозем-
них мов. Із чинних документів, а також інтерв’ю з 
батьками учнів початкової та середньої шкіл стає 
зрозуміло, що побутує загальне невдоволення 
викладанням іноземних мов, пов’язане, головним 
чином, із тим, що багато вчителів не мають права 

викладати іноземну мову, переважно англійську. Ці 
вчителі стикаються з перешкодами у спілкуванні, 
вони легко роблять граматичні помилки у своїх 
висловлюваннях, а їхня вимова часто є недоско-
налою, і все це незважаючи на те, що сьогодні вчи-
телі навчені застосовувати нові методології, кон-
центруючись більше на мові як засобі спілкування, 
а не просто за правилами.

Опитування Британської Ради у Словаччині 
2014 р. серед учителів англійської мови показує, що 
вони оцінюють умови викладання англійської мови 
у Словаччині як незадовільні. Найбільш чітко (95% 
респондентів) відчули відсутність структури для 
додаткового підвищення кваліфікації та відсутність 
можливостей для мовного перебування за кордоном. 
Оскільки ці потреби недостатньо задовольняються, 
лише 17–21% опитаних учителів кажуть, що вони 
почуваються повністю впевнено у володінні англій-
ською мовою. Що стосується технічних ресурсів, то 
більшість респондентів (93%) уважає відсутність 
інтегрованих навчальних матеріалів (дидактичний 
та цифровий зміст як додаток до підручників) голо-
вним недоліком. Більшість цих висновків ідентичні 
даним з інших європейських країн, де така сама 
потреба відчувається у кваліфікованих учителях у 
початкових школах, у вищих стандартах підготовки 
вчителів та в додаткових курсах обслуговування для 
вчителів іноземних мов для всіх типів шкіл.

Результатом наявності в школах некваліфіко-
ваних учителів є, звичайно, низький рівень ком-
петентності іноземних мов в учнів. У недавньому 
тесті, проведеному серед вибірки учнів 8-го та 
9-го класів, середній рівень успішності з інозем-
ної мови становив лише 40%. Цей факт повинен 
дати чіткий сигнал про необхідність підвищення 
якості та ефективності викладання іноземних мов, 
починаючи з підвищення рівня кваліфікації іно-
земних мов рівня A2 ЗЄР для вчителів початкових 
шкіл першого класу з акцентом на комунікативній 
компетентності (бесіда, діалог, індивідуальне усне 
спілкування) та з дидактики викладання інозем-
них мов для цільової групи учнів. Іншим важливим 
елементом, наприклад у рамках навчання впро-
довж життя, має бути забезпечення професійної 
мобільності серед учителів за допомогою мовних 
курсів за кордоном.

Висновки. Ретроспективний аналіз рефор-
мування процесу навчання іноземних мов  
із 1918 по 2018 р. у словацьких школах дає змогу 
визначити такі основні результати, які були досяг-
нуті в ході здійснення послідовних реформ в іншо-
мовній освіті Словаччини:

1. Обов’язкове вивчення іноземних мов у різних 
закладах освіти: початкових та середніх школах, а 
також університетах.

2. Прийняття значної кількості освітніх поста-
нов, актів та положень, що сприяли успішному 
розвитку іншомовної освіти в країні.
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3. Викладання німецької мови поруч із грець-
кою та латиною у гімназіях у період із 1918 р. до 
Другої світової війни.

4. Вивчення російської мови з другого класу 
початкової школи як обов’язкової і другої сучасної 
іноземної мови з п’ятого класу як факультативної 
з 1950 по 1989 р.

5. Поступове зниження домінуючої ролі росій-
ської мови як іноземної мови для вивчення в різ-
них типах закладів освіти з 1989 р.

6. Підвищений інтерес до вивчення англійської 
мови як обов’язкової іноземної мови та німецької, 
французької, іспанської, італійської мов як другої 
іноземної мови з 1989 р.

7. Тенденція до збільшення годин, відведених 
на вивчення іноземних мов у початкових та серед-
ніх школах як основного навчального предмета, 
так і факультативного.

8. Упровадження програм перепідготовки вчи-
телів російської мови на викладання інших іно-
земних мов за допомогою міжнародних  волонтер-
ських  організацій, таких як «Корпус Миру», «Освіта 
для демократії», через відсутність висококваліфі-
кованих учителів сучасних іноземних мов.

9. Виконання програм Британської ради щодо 
підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов.

10. Досягнення учнями комунікативної ком-
петентності на рівні B1/B2 для першої іноземної 
мови та рівня A2/B1 для другої іноземної мови до 
закінчення середньої школи відповідно до ЗЄР.

11. Обов’язкове вивчення першої іноземної 
мови з третього класу початкової школи та другої 
іноземної мови з п’ятого класу середньої школи 
відповідно до Концепції викладання іноземних 
мов 2007 р.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КНP
THE PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF MUSIC TEACHER IN PRC

Стаття присвячена проблемі професій-
ної підготовки вчителів музики  в умовах 
реформування музично-педагогічної освіти 
в Китаї. У ХХІ ст. у китайській освіті про-
пагується новаторський дух, дедалі більше 
уваги приділяється вихованню свідомих, 
вдумливих кадрів із високим рівнем про-
фесійних навичок. Проведення політики 
реформ і відкритості економіки сприяло 
стрімкому прогресу КНР, що закономірно 
призвело до розвитку  музично-педаго-
гічної освіти. Великий міжнародний обмін 
і співробітництво спонукали китайські 
університети висунути вищі професійні 
вимоги до педагогів-музикантів.  Однак 
нині є суттєвий розрив між зростаючими 
потребами суспільства у кваліфікованих 
вчителях музики і змістом навчальних кур-
сів музично-педагогічних спеціальностей 
у коледжах і університетах, що створює 
необхідність перегляду проблеми професій-
ної підготовки вчителів музики. У статті 
проведено аналіз літератури з проблеми 
впровадження «нової системи підготовки 
вчителів музики», а також надані резуль-
тати вивчення документації у сфері освіти 
в КНР. Методологічною основою цієї роботи 
є дослідження вчених в області теорії і 
методики музичного навчання і виховання 
в галузі професійної підготовки педагога-
музиканта. Проведений аналіз нормативної 
бази дав змогу  виокремити п’ять основних 
принципів професійного розвитку вчите-
лів. На основі проведеного дослідження у 
статті констатується, що суттєву увагу 
приділяють навчанню гри на фортепі-
ано, оскільки, відповідно до статистичних 
даних, загальноосвітні школи забезпечені 
такими фахівцями лише на 10% від загаль-
ного числа шкіл у Китаї. Автор підкреслює, 
що необхідною умовою підвищення профе-
сійної підготовки вчителів музики в Китаї 
є підвищення фортепіанної підготовки, 
яке відіграє ключову роль у цьому процесі. 
Сучасне навчання гри на фортепіано ще 
більше спрямоване на розвиток в учнів 
незалежного мислення та здатності вирі-
шувати проблеми.

Ключові слова: вчитель музики, професійна 
підготовка, фортепіанне навчання, музичне 
мистецтво.

The article is devoted to the problem of profes-
sional training of music teachers in the conditions 
of reforming music and pedagogical education in 
China. In the 21st century, the innovative spirit is 
promoted in Chinese education; more and more 
attention is paid to the education of conscious, 
thoughtful staff with a high level of professional 
skills. The policy of reform and openness of the 
economy contributed to the rapid progress of 
PRC, which naturally led to the development of 
music and pedagogical education. Extensive 
international exchange and cooperation have 
prompted Chinese universities to place higher 
professional demands on music teachers. How-
ever, today there is a significant gap between 
the growing needs of society in qualified music 
teachers and the content of music courses in 
music and pedagogical specialties in colleges 
and universities, which creates the need to recon-
sider the problem of professional training of music 
teachers. The article analyzes the literature on 
the implementation of the “new system of music 
teacher training”, as well as the results of the study 
of documentation in the field of education in PRC. 
The methodological basis of this work is the study 
of scientists in the field of theory and methods of 
music education and training in the field of profes-
sional training of music teachers. The analysis 
of the regulatory framework made it possible to 
identify five basic principles of professional devel-
opment of teachers. Based on the research, the 
article states that significant attention is paid to 
learning to play the piano. Because according to 
statistics, secondary schools are provided with 
such specialists only 10% of the total number in 
China. The author emphasizes that the necessary 
condition for improving the professional training of 
music teachers in China is to increase piano train-
ing, which plays a key role in this process. Modern 
teaching of piano is even more aimed at develop-
ing students’ independent thinking and problem-
solving ability.
Key words: music teacher, professional training, 
piano training, musical art.
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Постановка проблеми. На початку ХХ ст. в 
китайській музичній освіті відбулися значні зміни 
у зв’язку з проникненням західної музики і виник-
ненням нової музичної філософії. Після прове-
дення політики реформ і відкритості економіки 
КНР стала стрімко прогресувати, що закономірно 
призвело до розвитку музично-педагогічної освіти. 
Китайські музиканти, освоївши досягнення музич-
ної науки за кордоном, один за одним поверта-
лися на Батьківщину та привносили зміни в про-
цес  викладання музики.

У 1970-х рр. ЮНЕСКО вказала, що прискорення 
процесу професіоналізації вчителів є успішною 
стратегією підвищення якості освіти. З тих пір про-
фесійний розвиток вчителів став загальносвітовою 
тенденцією, яка сприяла створенню нових концеп-
цій і нових систем педагогічної освіти в багатьох 

країнах. Поворотним моментом в історії розвитку 
музичної освіти  Китаю, особливо в його педаго-
гічній площині став період другої половини ХХ – 
початку ХХI ст. Основним підсумком в історичному 
розвитку китайської музичної освіти стало фор-
мування спеціальної педагогічної освіти. У ХХІ ст.  
в китайській освіті пропагується новаторський 
дух, дедалі більше уваги приділяється вихованню 
свідомих, вдумливих кадрів із високим рівнем 
професійних навичок. Ці положення віднайшли 
відображення в нормативних документах: Консти-
туції Китайської Народної Республіки, «Законі про 
освіту в Китайської  Народної Республіки», «Законі 
про вищу освіту в КНР», «Законі про обов’язкову 
освіту в Китайській Народній Республіці» тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему професійного розвитку вчителів музики 
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в Китаї представлено в наукових статтях та дис-
ертаційних дослідженнях китайських науковців: 
Лю Цзін (розвиток змісту професійної підготовки 
педагогів-музикантів); Лінь Є, Чжан Лу (проблеми 
диригентсько-хорової підготовки майбутніх учите-
лів музичного мистецтва); Чі Лін, Ван Юе, Цзюй 
Ціхунь, Чень Чжень, Чжао Сяошень (фортепіанна 
підготовка педагогів-музикантів). Дослідженням 
проблем професійного розвитку педагога-музи-
канта в Україні займались А. Болгарський, І. Грин-
чук, Н. Гуральник Г. Дідич, В. Дряпіка, Г. Ніколаї, 
Г. Падалка, О. Рудницька, О. Щолокова тощо.

Метою статті є аналіз процесу професійного 
підготовки вчителів музики в  Китаї.

Виклад основного матеріалу. З початком  
ХХІ ст. в китайській освіті пропагується новатор-
ський дух, дедалі більше уваги приділяється вихо-
ванню усвідомлених,  вдумливих кадрів з високим 
рівнем навичок.

Нині китайські дослідники розходяться в дум-
ках щодо визначення шляхів професійного розви-
тку вчителя, але загалом концепція професійного 
розвитку охоплює два типи розуміння, а саме: роз-
виток «професії вчителя» і «підвищення кваліфі-
кації» вчителів.

Протягом останніх років в Інституті музичної 
освіти Центральної консерваторії Китаю застосо-
вують абсолютно нову концепцію реформи спе-
ціальності «Музична освіта». Протягом більш ніж 
десяти років використовується система, в рамках 
якої організація навчання націлена на підготовку 
конкурентоспроможних педагогів-музикантів у 
сфері освіти, що володіють соціальною і профе-
сійною мобільністю. За словами Гао Цзяньцзінь 
[1], для того щоб підвищити освіченість громадян, 
необхідно готувати фахівців, метою яких є рефор-
мування національної музичної освіти для задо-
волення потреби шкільної музичної освіти нового 
століття Китаю. Професійний розвиток вчителя 
музики – це постійний розвиток і вдосконалення 
своїх професійних знань, професійних здібностей 
і професійного мислення.

У «Керівництві до визначення професійних 
стандартів учителів КНР» опублікованих Міністер-
ством освіти в 2001 р., згадано, що уроки музики 
мають повернутися обличчям до всього колективу 
учнів, приділяти увагу їх індивідуальному розви-
тку [4]. З огляду на аналіз нормативної бази, що 
регламентує здійснення зазначеного процесу, 
було виокремлено п’ять основних принципів про-
фесійного розвитку вчителів.

1. Принцип подвійного значення. Так званий 
принцип подвійних цінностей являє собою цін-
ності, втілені в професійному розвитку вчителів: 
індивідуальну цінність і соціальну цінність. Профе-
сійний розвиток вчителів має одночасно посилю-
вати ці дві цінності, в результаті  чого підвищиться 
загальна соціальна цінність вчителів.

2. Принцип автономного розвитку. Вчителі  
є основним органом професійного розвитку,  
а самостійність окремих вчителів є передумовою  
і основою професійного розвитку вчителів.

3. Принцип всебічного розвитку. Принцип 
всебічного розвитку прагне сприяти всебічному  
і гармонійному розвитку «емоцій», «пізнання»  
і «здібностей» вчителів і підкреслює прояв профе-
сіоналізму в довгостроковій освітній практиці.

4. Принцип сталого розвитку. Професійний розви-
ток вчителів триває все життя і являє собою процес 
постійного вдосконалення. Вчителі мають вчитися 
впродовж життя, щоб забезпечити довгострокове 
навчання. Безперервність та етапність, а також коор-
динація різних етапів професійного розвитку вчите-
лів із концепцією безперервного навчання для адап-
тації до швидкого розвитку суспільства.

5. Принцип «досвід + роздум». «Досвід + роз-
дум» належить до наукового принципу, який під-
креслює, що люди мають вчитися на власному 
досвіді, вдосконалюватися в роздумах і бути 
справжніми практиками рефлексії.

Також необхідно зазначити, що великий міжна-
родний обмін і співробітництво спонукали китайські 
університети висунути вищі професійні вимоги до 
педагогів-музикантів. В Інституті Музичної освіти 
Центральної консерваторії в Пекіні застосовується 
абсолютно нова концепція для реформи спеціаль-
ності «Музична освіта». Основними відмінностями 
навчальних курсів і змісту нової системи є такі:

1) у рамках нової системи заняття з соль-
феджіо, хорового співу, диригування хором  
об’єднані в єдину серію занять під назвою «Викла-
дання співу»;

2) на спеціальності «Музична освіта» вво-
дяться заняття з курсу «Музика і рух», основним 
завданням яких є покращення гнучкості і коорди-
нації рухів, а також оволодіння основними рухами 
і позами, необхідними для танцю;

3) курс занять із теорії композиції в рамках 
нової системи об’єднує гармонію, поліфонію і ана-
ліз музичних форм із практикою викладання;

4) на заняттях із методики викладання музики 
моделюються ситуації з викладацької практики;

5) за новою системою велика увага приділя-
ється навчанню гри фортепіано [2]. Загалом у 
країні зазначається низька якість володіння фор-
тепіано майбутніми вчителями музики. До необ-
хідного рівня нині наближається невелике число 
вчителів. Згідно зі статистичними даними, тільки 
10% шкіл у Китаї забезпечені такими фахівцями. 
У 90% шкіл педагоги-музиканти слабо володіють 
фортепіано, що своєю чергою негативно впливає 
на музичний розвиток школярів. Оскільки в реалі-
зації педагогічних новацій загального музичного 
виховання XX – початку XXI ст. якість фортепіан-
ної підготовки відіграє ключову роль, вдоскона-
лення університетського фортепіанного навчання 
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майбутніх вчителів музики в Китаї є  актуальним 
завданням, від вирішення якої істотно залежить 
успіх розпочатих перетворень [6, с. 5]. Зупини-
мось більш детально на цьому пункті. Навчання 
гри на фортепіано і викладання інших предме-
тів має як загальні риси, так і особливості, і цей 
процес є порівняно складним. На всіх етапах 
навчання викладачі фортепіано мають не тільки 
навчати навичкам гри на музичних інструментах, 
а й знайомити учнів із прекрасним і унікальним 
світом музики, для того щоб учні могли зрозуміти 
сенс, мову і методи музики, а також прагнути до 
інтеграції передачі знань, тренування здібностей 
та інтелектуального розвитку.

Реформа сучасної освіти і розвиток фортепіан-
ної педагогіки з новаторським духом і практичними 
здібностями в новому столітті стали ключовими 
питаннями навчання в коледжах і університетах 
Китаю. У 2006 р. Міністерство освіти КНР реко-
мендувало «Керівну навчальну програму дисци-
пліни «Фортепіано» для бакалаврату музично-
педагогічного спрямування у вищих навчальних 
закладах». Ця програма є головним документом 
розробки вузівських програм [3].

Сучасне навчання гри на фортепіано більше 
націлене на розвиток в учнів незалежного мис-
лення та здатності вирішувати проблеми. Нині 
у КНР ще не сформована загальновизнана 
і ефективна система викладання і навчання 
гри на фортепіано. Тому відповідно до різних  
об’єктів навчання навчальні матеріали мають 
вибиратися в рамках програми, встановленої 
Міністерством освіти.

Судячи з динаміки зарубіжних колег, акцент у 
навчанні гри на фортепіано поступово змістився 
з простого обговорення техніки виконання на те, 
як розвивати музичність учнів. Під час навчання 
більше уваги приділяється розвитку практичних 
здібностей.

Фортепіано – один із класичних музичних 
інструментів, і коледжі та університети приділяють 
безпрецедентну увагу курсам гри на фортепіано. 
У минулому в процесі навчання гри на форте-
піано в основному використовувалася індивіду-
альна організація курсів, але традиційний режим 
навчання підкреслював недоліки недостатніх 
освітніх ресурсів і не міг задовольнити зростаючий 
попит на навчання гри на фортепіано. В останні 
роки були розроблені і поступово застосову-
ються такі форми занять: індивідуальне, малочи-
сельне навчання, групове, а також режим онлайн-
навчання і змішаний режим навчання.

Індивідуальні заняття проводяться тільки для 
піаністів, один раз на тиждень. Зміст навчальної 
програми визначається викладачем з огляду на 
рівень підготовки студента.

Малочисельні заняття призначені для студен-
тів, які освоюють вокал або інші, крім фортепіано, 

інструменти. Група формується зі студентів при-
близно одного рівня підготовки, і зміст навчальної 
програми визначається відповідно до неї.

Групові заняття проводяться для великої кіль-
кості студентів, які не знають основ фортепіанної 
гри. Викладач проводить їх в аудиторії з цифровим 
фортепіано. При цьому в аудиторії знаходиться в 
середньому 20 інструментів, відповідно, стільки ж 
студентів. Кожен студент має знаходитися за інди-
відуальним фортепіано [6, с. 101].

Онлайн-навчання також використовується в 
процесі навчання гри на фортепіано в коледжах 
і університетах, компенсує недоліки традиційних 
офлайн-курсів, таких як відсутність місця, часу 
і ресурсів вчителя, і дозволяє домогтися чудо-
вих результатів. Однак через нерозуміння нової 
форми організації навчальної програми і неба-
жання збільшувати капітальні вкладення в коледжі 
і університети є психологічний опір новій формі 
організації навчальної програми. Візьмемо, напри-
клад, курс лекцій відомого корейського піаніста Лі 
Джу Хена «Аналіз викладання фортепіано в Азії, 
Канаді та США». Лекції підсумовуються і демон-
струються особисто. Метод гри використовується 
для того, щоб студенти відчули звук фортепіано, 
навчилися цінувати фортепіанні твори.  Виступ із 
доповіддю підвищує не тільки рівень виступів сту-
дентів на сцені, але й їх психологічну якість, змен-
шує нервозність на сцені.

Велика увага приділяється розвитку в учнів 
здатності використовувати Інтернет для само-
стійного навчання. В останні роки мережева 
інформаційна технологія широко використову-
ється у сфері освіти, долаючи часові та про-
сторові обмеження традиційних офлайн-курсів, 
учні можуть вибирати курси відповідно до своїх 
власних потреб у навчанні, щоб по-справжньому 
реалізує автономне навчання. Більшість викла-
дачів фортепіано мають повною мірою викорис-
товувати ресурси для навчання онлайн і поєдну-
вати онлайн та офлайн навчання, щоб підвищити 
ефективність навчання гри на фортепіано, вод-
ночас зміцнити розвиток здатності студентів до 
автономного навчання.

Висновки. Отже, в процесі дослідження про-
блеми професійної підготовки вчителів музики  в 
КНP ми дійшли висновку, що з початком ХХІ ст. у 
китайській освіті пропагується новаторський дух, 
дедалі більше уваги приділяється вихованню усві-
домлених,  вдумливих кадрів із високим рівнем 
навичок. Китайські університети висувають вищі 
професійні вимоги до педагогів-музикантів. Роз-
робляються та  застосовуються абсолютно нові 
концепції реформування спеціальності «Музична 
освіта». Велику роль у підготовці вчителів музики 
відіграє фортепіанне навчання, яке спрямоване на 
розвиток в учнів самостійного мислення та здат-
ності вирішувати проблеми.
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА: СВІТОВІ КОНЦЕПЦІЇ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
POLYCULTURAL EDUCATION: WORLD CONCEPTS  
OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Статтю присвячено проблемі формування 
концепцій полікультурної освіти у світовому 
вимірі з огляду на злободенність питання для 
вітчизняної системи освіти, що пов’язано з 
розгортанням глобалізаційних процесів, розви-
тком масової культури, інформаційним вибу-
хом кінця ХХ ст., збільшенням впливовості 
засобів масової інформації, нових технологій 
телекомунікації тощо. Констатовано, що в 
умовах появи та розвитку означених вище 
процесів у середині ХХ ст. концепт мульти-
культуралізму став розглядатися як інстру-
мент, що сприяє взаємозбагаченню культур 
і побудові гармонійного суспільства. Тож його 
аналіз, вивчення витоків та тенденцій роз-
витку спонукало науковців різних країн до 
формування різних концепцій полікультур-
ності, які відбивали особливості розвитку 
процесу у тій чи іншій країні. Обґрунтовано, 
що встановлення модифікацій ідей полікуль-
турності у світовому освітньому просторі 
потребує систематизації поглядів учених та 
конкретизації запропонованих ними концепцій 
задля подальшого визначення вітчизняного 
варіанту освітньої полі культурності. Серед 
низки концепцій полікультурності, які існують 
у світовому просторі, визначено та охаракте-
ризовано теорію висококонтекстуальних та 
низькоконтекстуальних культур (Е. Холл, 
Г. Трагер), теорію культурних вимірів (Г. Хоф-
стеде); теорію культурної грамотності 
(Е. Хирш); теорію генетичного детермінізму 
(А. Дженсен); теорію полікультурної освіти 
(Дж. Бенкс) тощо. Визначено, що концепція 
полікультурності у світовому вимірі тісно 
пов’язана з питаннями громадянства та гро-
мадянської освіти. Тож питання полікультур-
ної освіти розглядаються зарубіжними нау-
ковцями у широкому історико-політичному 
та економічному контекстах, що пов’язують 
із поширенням до освітніх практик ідей лібе-
ралізму та демократизму. Констатовано, 
що окреслені теорії дали поштовх до форму-
вання у світовому освітньому дискурсі низки 
освітніх концепцій, які суголосні ідеям полі-
культурності, зокрема концепції глобальної 
освіти та концепції міжкультурної освіти. 
Визначено, що сучасний розвиток полікуль-
турності в освіті базується на її розумінні як 
дієвого механізму подолання дискримінаційних 
практик щодо представників та представ-
ниць різних (зокрема, етнічних) соціальних 
груп та всіх рівнях існування педагогічної 
системи (вчитель, учні, батьки, шкільна полі-
тика, шкільна громада, вся освітня система 
та освітнє законодавство).
Ключові слова: полікультурність, мульти-
культуралізм, освітня  концепція, глобальна 
освіта, дискримінація.

The article is devoted to the problem of forming 
concepts of polycultural education in the world 
dimension given the urgency of the issue for the 
domestic education system, which is associated 
with the deployment of globalization, mass cul-
ture, information explosion of the late twentieth 
century. It is stated that in the conditions of emer-
gence and development of the above-mentioned 
processes in the middle of the XX century the 
concept of multiculturalism began to be seen as 
a tool that contributes to the mutual enrichment 
of cultures and building a harmonious society. 
Therefore, his analysis, study of the origins and 
trends of development prompted scientists from 
different countries to form different concepts of 
multiculturalism, which reflected the peculiarities 
of the development of the process in a country. 
It has been substantiated that the establishment 
of modifications of the ideas of polyculturalism in 
the world educational space requires the system-
atization of the views of scientists and the con-
cretization of the concepts proposed by them, in 
order to further determine the domestic version 
of the educational field of culture. Among a num-
ber of concepts of polyculturalism that exist in the 
world space, the theory of high-context and low-
context cultures (E. Hall, G. Trager), the theory of 
cultural dimensions (G. Hofstede), the theory of 
cultural literacy (E. Hirsch), the theory of genetic 
determinism (A. Jensen) the theory of multicul-
tural education (J. Banks) and others. It is deter-
mined that the concept of polyculturalism in the 
world dimension is closely related to the issues 
of citizenship and civic education. Therefore, the 
issue of polycultural education is considered by 
foreign scholars in a broad historical, political 
and economic context, which is associated with 
the spread of the ideas of liberalism and democ-
racy in educational practices. It was stated that 
these theories gave impetus to the formation in 
the world educational discourse of a number of 
educational concepts that are consonant with 
the ideas of polyculturalism, in particular the 
concept of global education and the concept of 
intercultural education. It has been determined 
that the modern development of polyculturalism 
in education is based on its understanding as an 
effective mechanism for overcoming discrimina-
tory practices against male-representatives and 
female-representatives of various (including eth-
nic) social groups and all levels of the existence 
of the pedagogical system (teacher, students, 
parents, school policy, school community, the 
entire educational system and educational leg-
islation).
Key words: polyculturalism, multiculturalism, 
educational concept, global education, 
discrimination.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
До сфери наукового вивчення ідея полікультур-
ності увійшла порівняно нещодавно. Витоки ідеї у 
світовому просторі відносять до повоєнного часу 
(середина ХХ ст.). Саме тоді завдяки історичним 
подіям світового масштабу відбулося значне роз-

ширення національної взаємодії, посилення мігра-
ційних процесів, що призвело до змін в етнічному 
складі низки держав та викликало необхідність 
пошуку шляхів подолання расових та міжетнічних 
бар’єрів, визначення причин їх снування та вста-
новлення відносин культурного діалогу та співпраці 
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між представниками різних націй та етнічних груп. 
Соціально-політичні передумови цього явища опи-
сує І. Сікорська: «Численні мігранти, переважно 
вихідці з країн третього світу, заполонили Європу 
та не виявляли готовності асимілюватися. Більше 
того, вони об’єднувалися в різні етнічні спільноти, 
що допомагало їм не тільки виживати в нових для 
них умовах, а й активно відстоювати свої права, у 
тому числі й право на збереження культури, тра-
дицій і звичаїв, що існували на їхній батьківщині».

Сьогоденну актуалізацію у світовому вимірі 
як проблему міжкультурної комунікації вітчиз-
няні вчені (Н. Авшенюк, С. Бережна, І. Білецька, 
В. Мельник, І. Омельянчук, С. Шандрук тощо) 
пов’язують із розгортанням глобалізаційних про-
цесів, розвитком масової культури, інформацій-
ним вибухом кінця ХХ ст., збільшенням впливо-
вості засобів масової інформації, нових технологій 
телекомунікації тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У умовах появи та розвитку означених вище про-
цесів концепт мультикультуралізму став розгляда-
тися як інструмент, що сприяє взаємозбагаченню 
культур і побудові гармонійного суспільства, тому в 
середині ХХ ст. актуалізоване питання було переду-
сім серед зарубіжних учених, серед яких: Г. Ауерн-
хаймер (G. Auernheimer), П. Бателаан (Р. Batelaan), 
Дж. Бенкс (J. Banks), К. Грант (C. Grant), Ж. Геї 
(G. Gay), Л. Девидман (L. Davidman), В. Нікє, 
С. Нієето (S. Nieto), Дж. Огбу (J. Ogbu), К. Слітер 
(C. Sleeter), Г. Трагер (George Leonard Trager), 
Г. Уілбаррі (H. Ulіbarrі), Р. Хенві (R. Henvey), 
Е. Хірш (E. D. Hirsch), Е. Холл (E. Hall), Г. Хоф-
стеде (G. Hofstede) та ін. Тоді як у СРСР (до складу 
якого входила Україна) було оголошено курс на 
міжетнічне братерство та констатовано створення 
нового типу особистості – «радянської людини», 
країни світу намагалися встановити причини соці-
альних конфліктів та дійти порозуміння між усіма 
членами суспільства. Найбільш багато у цьому русі 
було зроблено у США, Канаді та Австралії, які, за 
твердженням Н. Авшенюк, «сприйняли ідею педа-
гогічного мультикультуралізму як політичну відпо-
відь на багатокультурність суспільства» [1, с. 40].

Сучасна вітчизняна наука надзвичайно уважно 
поставилася до проблеми вивчення світового 
досвіду та визначила низку панівних тенденцій та 
моделей утілення ідей полікультурності у світо-
вій освітній практиці. Цю позицію (щодо користі 
досвіду полікультурної освіти у США для України) 
слушно обґрунтовує І. Білецька, коли констатує: 
«Оскільки США – суспільство культурного, етніч-
ного, расового і релігійного розмаїття (як і Україна), 
то узагальнення позитивного досвіду плюралізму і 
рівності у суспільному житті цієї країни може бути 
корисним для нашої держави» [4, с. 169]. 

Мета статті. Установлення модифікацій ідей 
полікультурності у світовому освітньому просторі 

потребує систематизації поглядів учених та кон-
кретизації запропонованих ними концепцій задля 
подальшого визначення вітчизняного варіанту 
освітньої полікультурності.

Виклад основного матеріалу.  На кінець 
ХХ – початок ХХІ  ст. світовою спільнотою запро-
поновано декілька провідних концепцій, у межах 
яких розвивалися та набували конкретизації 
ідеї полікультурності. До низки таких концепцій 
вітчизняні вчені (Т. Данілова, Я. Стихальська, 
Л. Сідун, А. Щербакова та ін.) відносять: тео-
рію висококонтекстуальних та низькоконтексту-
альних культур (Е. Холл, Г. Трагер); теорію куль-
турних вимірів (Г. Хофстеде); теорію культурної 
грамотності (Е. Хірш); теорію генетичного детер-
мінізму (А. Дженсен); теорію полікультурної освіти 
(Дж. Бенкс) тощо. Коротко охарактеризуємо 
визначені вище теорії полікультурності, оскільки 
саме вони визначили сучасні підходи для визна-
чення сутності полікультурної освіти у світовому 
та вітчизняному вимірах.

Теорія високо– та низькоконтекстуальних 
культур була сформульована у праці Е. Холла та 
Г. Трагера «Культура як комунікація» (Culture as 
Communication, 1954 р.). Саме тут уперше було 
запропоновано використовувати поняття міжкуль-
турної комунікації (intercultural communication) та 
підкреслено роль культури у спілкуванні між людьми 
різних країн. Концепцію було продовжено напри-
кінці 70-х років, коли Е. Холл видав книгу «За меж-
ами культури» (Beyond culture, 1976 р. [17]), де було 
сформульовано особливості різних культурних груп, 
а отже, визначено умовні «культурні системи», що 
насичуються певним смислам завдяки контексту 
(особливості мовлення, донесення відкритої/при-
хованої інформації, зоровий контакт, невербальне 
спілкування тощо). Відповідно до того, в яких куль-
турах контекст має більше чи менше значення для 
розуміння інформації, дослідником було визначено 
культури «висококонтекстуальні» (high-context) та 
«низькоконтекстуальні» (low-context).

Теорію культурних вимірів було розроблено на 
початку 80-х років ХХ ст., коли голландський антро-
полог Г. Хофстеде (Geert (Gerard Hendrik) Hofstede) 
у праці «Наслідки культури: порівняння цінностей 
поведінки, інституцій та організацій у різних кра-
їнах» (Culture's Consequences: Comparing Values, 
Behaviours, Institutions and Organizations Across 
Nations, 1981 р.) запропонував типологію культур, 
що базувалася на низці визначених універсальних 
параметрів: індивідуалізм/колективізм (individual 
orientation vs. group orientation); дистанція влади 
(power distance); допустимість невизначеності 
(certainty); досягнення цілей (achievement); орієн-
тація на час досягнення цілей (time orientation); 
задоволення (indulgence) [18].

Теорія культурної грамотності, автором якої є 
Е. Хірш (Eric Donald Hirsch Jr.), викладена у статті 
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«Культурна грамотність» (1983 р.) та оформлена 
у окремим виданням (Cultural Literacy. What every 
American needs/«Культурна грамотність: що пови-
нен знати кожен американець», 1987 р.) [19]. Від-
стоюючи необхідність підвищення культурного 
рівня американців за рахунок їхньої обізнаності з 
літературними творами, історичними фактами та 
культурними атрибутами, Е. Хірш звертав особливу 
увагу на освіту, яку вважав «антипрогресивною», 
оскільки вона допомагає «зберегти політичний та 
економічний статус-кво». На думку американських 
учених, Е. Хірш стверджував, що «грамотність – 
це не лише питання розшифровки рядків літер, 
які складають слова або значення кожного слова 
послідовно. Це питання розшифровки контексту: 
оточуюча матриця речей, про які йдеться в тексті, 
і речей, що їх передбачає» [21]. Саме на необхід-
ності розуміння контексту (background information), 
тобто наявності широкої культурної грамотності, 
наголошував Е. Хірш [19].

Також важливим із позицій нашої роботи є те, 
що вчений констатував наявність внутрішньої 
культурної боротьби в Америці, де з «офіційної 
історії культури» були вилучені історії культур 
інших етносів, що тут живуть. Утім, поступово (на 
кінець першого десятиліття ХХІ ст.) у культурному 
середовищі стверджувалося розуміння єдності 
нації, про що влучно пише Е. Лю: «Американська 
культура бере сегменти ДНК – генетичну та куль-
турну – з усієї планети і повторно сплавлює їх на 
щось раніше не уявлене» [21]. Так «народжується» 
єдина американська культура, а отже, і розуміння 
важливості ідеї «мультикультуралізму» для США 
сьогодні. Таким чином, концепція «культурної гра-
мотності» пов’язана з концепціями мультикультур-
ної комунікації та генетичного детермінізму.

Отже, важливим уважаємо зауваження 
В. Желанової про те, що у США ідея «полікультур-
ності» пройшла шлях від ідеї асиміляції до теорії 
акомодації етнічних груп, сутність якої – «пріори-
тетне ставлення до самоцінності кожної групи, 
властивих їй відмінностей як до суспільного багат-
ства. При цьому культурне та етнічне розмаїття не 
розглядається як об’єкт для усунення» [5, с. 34]. 
Про такий саме поступ ідей полікультурної освіти 
у США пише І. Бахов, коли наводить думку Г. Уіл-
баррі (H. Ulіbarrі), який визначає п’ять етапів станов-
лення полікультуралізму у США: «расової психоло-
гії, заборони рідної мови, тлумачення неосвіченості 
культурною меншовартістю, культурної допомоги 
та пошуку «точок культурного дотику» [3, с. 47].

Власне, саме цей шлях розвитку ідей полі-
культурності відображено у науковому доробку 
американського вченого Дж. Бенкса. Зокрема, 
він указує, що в середині ХХ ст. спостерігалися 
випадки покарання дітей (мексиканські амери-
канці) за те, що вони розмовляли у школі рідною 
іспанською мовою, оскільки в освіті провідним був 

принцип «англовідповідності» [12, с. 130]. На цей 
час припадає активізація громадського руху етніч-
них груп за право збереження власної культури у 
межах національної громадянської культури, що 
призвело до необхідності перегляду освітніх про-
грам, підручників та освітньої політики США вза-
галі у напрямі врахування інтересів учнів різних 
етнічних, расових, культурних та мовних груп. 
Провідною тезою для культурних діячів – борців 
за права етнічних меншин – стало твердження, 
що «культурна демократія повинна співіснувати з 
політичною та економічною демократією» (cultural 
democracy should coexist with political and economic 
democracy) [12, с. 130]. Так поступово стверджува-
лася думка, що попри наявність різних соціальних 
груп у межах однієї держави повинні бути спільні 
громадянські інтереси, ідеали, цінності та цілі.

Отже, варто наголосити, що концепція полікуль-
турності у світовому вимірі тісно пов’язана з питан-
нями громадянства та громадянської освіти. Тож 
питання полікультурної освіти розглядаються зару-
біжними науковцями у широкому історико-політич-
ному та економічному контекстах, що пов’язують із 
поширенням до освітніх практик ідей лібералізму 
та демократизму. Цю ситуацію достатньо вичерпно 
на прикладі США представила С. Шандрук. Вчена 
констатувала, що станом на січень 2010 р. 12 від-
сотків (понад 38 млн) населення країни стано-
вили уродженці інших країн, що призвело до зна-
чного збільшення «діаспорних дітей», тож саме у 
США намагаються розв’язати питання можливості 
створення «нації й культури з ресурсів та людей з 
усього світу» шляхом «акультурації, адаптації один 
до одного представників багаточисленних культур, 
націй, рас, які проживають і приїздять до цієї кра-
їни» [10, с. 63]. Тож досвід інтегрування до традицій-
ної культури було збагачено досвідом інкорпорації 
різних культур. Цей досвід США сьогодні поширю-
ється на європейські країни, які також відчувають 
значне посилення міграційних процесів.

Визначена концепція має значне поши-
рення у сучасному дискурсі, на що звертає увагу 
І. Білецька, коли представляє думку американ-
ських дослідників Д. Голлнік та Ф. Чінн, які «ствер-
джують, що вона повинна бути концептуалізована 
так, щоб ураховувати етнічні, соціальні, вікові, 
статеві, мовні, расові відмінності, а також особ-
ливості людей із фізичними та розумовими відхи-
леннями» [4, с. 169]. Тобто «полікультурність» уже 
не обмежується етнічним чинником, а прагне до 
більш широких узагальнень.

Визначені теорії дали поштовх до формування 
у світовому освітньому дискурсі низки освітніх кон-
цепцій, які певним чином суголосні ідеям полікуль-
турності, зокрема концепції глобальної освіти та 
концепції міжкультурної освіти.

У межах концепції полікультурної освіти, за твер-
дженням О. Троїцької, набуває поширення концепція  
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освіти глобальної (global education), сутність якої, 
за словами авторки, полягає у тому, що із загальної 
системи виховання вона виділяє лише один аспект – 
формування загальнолюдських почуттів і свідомості. 
Дві інші суттєві ланки процесу виховання культури 
міжнаціонального спілкування (громадянсько–патрі-
отична свідомість і національна та релігійна самосві-
домість) у парадигмі глобальної освіти залишаються 
поза стратегіями й тактиками розвитку особис-
тості» [9, с. 337]. Означена концепція, започаткована 
у 90-х роках ХХ ст., була формалізована  у 1997 р. 
разом з ухваленням Радою Європи Глобальної хар-
тії освіти (Global Education Charter, далі – Хартія), 
яка спрямована на шкільну та позашкільну освіту. 
Метою Хартії стало заохочення політиків та осві-
тян підтримувати ідеї та ідеали глобальної освіти у 
формальних шкільних програмах. Глобальна освіта 
має «допомогти людям усвідомити, що глобаліза-
ція відображає хід майбутнього соціального розви-
тку і що від усіх нас залежить, чи сприятимуть події 
лише привілейованій частині населення Земної 
кулі чи людству в цілому. Глобальна освіта (і гло-
бальне навчання) є відповіддю на процеси глобалі-
зації та їхні шанси, а також ризики» [14]. На думку 
авторів Хартії, глобальна освіта, що базується на 
попередньому досвіді розвинених країн світу (США, 
Канади), ураховує зв'язок освітньої сфери з іншими 
соціальними сферами (демографія, політика, куль-
тура тощо) та охоплює чотири напрями: взаємоза-
лежність у розвитку; сталий розвиток; екологічну 
безпеку та права людини (демократія, антирасизм, 
соціальна справедливість та мир). Очевидно, що 
концепція глобальної освіти «поглинає» ідеї освіт-
ньої полікультурності. Утім, вітчизняні вчені вважа-
ють, що ця концепція достатньо обмежена. Зокрема, 
цієї позиції дотримується П. Кендзьор, коли ствер-
джує, що хоча «глобальна освіта вважається могут-
нім засобом впливу на особистість через поєднання 
загальнолюдських проблем із тими, що оточують 
конкретну людину, однак тут менше уваги приділя-
ють питанням, пов’язаним з етнічною ідентичністю, 
національною самосвідомістю, патріотизмом, а то 
й нехтують ними поготів» [6, с. 60]. Очевидно, що 
глобальна освіта спрямована на певну уніфікацію, 
культурне узагальнення, виховання на світових цін-
ностях, що мають всеохоплюючий концептуальний 
характер, але ж не актуалізують етнічний аспект.

Одне з визначальних місць у формуванні 
ідеї полікультурності має концепція міжкуль-
турної освіти, до представників якої належать 
учені Г. Ауернхаймер (G. Аuernheimer), П. Бате-
лаан (Р. Batelaan), В. Нике (W. Nieke). Водночас 
додамо, що ця концепція у працях сучасних зару-
біжних дослідників інколи замінюється понят-
тям педагогічного інтеркультуралізму (pedagogic 
interculturalism) [23].

Концепцію міжкультурної освіти обґрунтовано у 
працях німецького вченого, педагога Георга Ауен-

хамера «Міжкультурна освіта в повсякденному 
шкільному житті. Приклади того, як школи справ-
ляються з полікультурною ситуацією», 1996 р. 
(Interkulturelle Erziehung im Schulalltag. Fallstudien 
zum Umgang von Schulen mit der multikulturellen 
Situation), «Міграція як виклик для навчальних 
закладів», 2001 р. (Migration als Herausforderung 
für pädagogische Institutionen), «Дисбаланси в 
системі освіти. Недоліки дітей-мігрантів», 2012 р. 
(Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung 
der Migrantenkinder). Характерною працею, у назві 
якої (на нашу думку) сформульовано концеп-
цію науковця, є робота 2010 р. «Визнайте нерів-
ність, визнайте, що відрізняєтесь! Вибрані тексти 
з викладання, (міжкультурної) освіти та освіт-
ньої політики» (Ungleichheit erkennen, Anderssein 
anerkennen! Ausgewählte Texte über Unterricht, 
(interkulturelle) Bildung und Bildungspolitik). Кон-
статуючи ознаки нерівності в освіті, вчений пере-
конаний, що педагогіка має інформувати про 
об’єктивність причин соціальної нерівності, таким 
чином, лише критичний аналіз наявних дискримі-
наційних практик може призвести до їх подолання. 
На думку вченого, основою міжкультурної освіти  
(а отже, міжкультурної педагогіки) повинні стати 
«відстоювання рівності для всіх незалежно від похо-
дження» та «повага до Іншого» (das Eintreten für die 
Gleichheit aller ungeachtet der Herkunft, Haltung des 
Respekts für Andersheit) [11, с. 20]. Тож у своїй кон-
цепції вчений доходить до ототожнення міжкультур-
ної освіти/педагогіки та міграційної педагогіки, що 
неоднозначно сприймається сучасниками.

Додамо, що рецензентом згаданої вище книги 
Г. Ауенхамера (В. Фішер) підкреслено, що тер-
мін «міжкультурна освіта/педагогіка» «стосується 
сфери інтеграційних посібників, які покликані 
забезпечити участь у суспільному житті у розумінні 
стратегії розширення можливостей. Метою засо-
бів інтеграції є «рівні можливості шляхом спри-
яння здатності діяти, зрештою звільняючи залеж-
ності»» [16]. Рецензентка вказує на недоцільність 
ототожнення міжкультурної освіти/педагогіки та 
міграційної педагогіки, посилаючись на праці 
П. Мечеріла «Вступ до міграційної педагогіки», 
2004 р. (Einführung in die Migrationspädagogik) та 
Ф. Гамбургера «Прощання з міжкультурною осві-
тою», 2009 р. (Abschied von der Interkulturellen 
Pädagogik). Міжкультурна освіта з цих позицій 
лише визнає рівність у різноманітті та окреслює 
прикладні аспекти освітньої діяльності, натомість 
міграційна педагогіка вивчає «культурну множин-
ність високодиференційованих суспільств» [16].

Цю ж проблему було розглянуто іншим німець-
ким вченим – В. Нике (W. Nieke) у працях «Міжкуль-
турне навчання та міжкультурна освіта», 1992 р. 
(Interkulturelles Lernen und Interkulturelle Erziehung); 
«Чи можлива міжкультурна освіта?», 1993 р. (Wie ist 
Interkulturelle Erziehung moeglich?); «Міжкультурне 
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виховання та освіта», 2000, 2007 рр. (Interkulturelle 
Erziehung und Bildung) тощо. У цих та інших робо-
тах науковця сформульовано низку принципів 
міжкультурної освіти (визнання етноцентризму, 
толерантність, прийняття мов меншин, боротьба 
з расизмом, протидія етнічним конфліктам, куль-
турне збагачення тощо), що відображають освітню 
політику країн Європейського Співтовариства.

На думку сучасного німецького вченого Doron 
Kiesel, у сучасних умовах відбулася зміна голов-
ного концепту – від «культури» до «полікультур-
ності» як соціальної реальності, що спонукає 
освіту стати «посередником між представниками 
різних культурних традицій та етнічних груп» [20]. 
Отже, на зміну міжкультурній педагогіці (освіті), що 
мала «завдання наблизити членів усіх етнічних 
груп до єдиної соціальної реальності», прийшло 
нове розуміння того, що всі члени суспільства (а 
отже, й етнічні групи) повинні мати рівні права, 
рівне культурне представництво, «ґрунтуючись на 
принципах однієї Конституції» [20]. Так, полікуль-
турність набуває політичних ознак.

Зокрема, Д. Кінзель зазначає, що в Німеч-
чині розв’язання проблеми пройшло декілька 
кроків – від створення умов для освіти іноземців 
(Ausländerpädagogik), яка сприяла збереженню 
культурної та мовної ідентичності та гарантувала 
їм повернення додому, через систему освітніх ком-
пенсаторних проектів, спрямованих на підтримку 
соціокультурної інтеграції іноземців, до концепту-
алізації проблеми навчання дітей-мігрантів [20]. 
За слушним зауваженням науковця, ця компенса-
торна концепція сприяла появі «педагогіки соціаль-
них конфліктів», нав’язуючи непритаманну освіті 
функцію «мінімізації соціальних конфліктів». І лише 
зміна уяви про суспільство як «мультикультурне» 
(multikulturell) утворення, для якого «різноманіт-
ність культур не тягар, а потенціал для розвитку та 
соціального збагачення», зумовила появу міжкуль-
турної педагогіки/освіти. У визначенні її сутності 
німецький дослідник спирається на думку Г. Пом-
мерін (G. Pommerin), яка стверджує, що «міжкуль-
турна освіта – це освітня відповідь на реальність 
полікультурного суспільства, яке сприймає соці-
альні зміни і, своєю чергою, ініціює інноваційні про-
цеси. Це внесок у виховання миру шляхом вирі-
шення конфліктів. У його основі лежить орієнтована 
на дитину педагогіка, що розуміється як близькість 
до життя, самостійна діяльність, безпосередність 
та врахування індивідуальних відмінностей. Вона 
базується на розширеній концепції культури, а 
також на гнучкому культурному та мовному потен-
ціалі німецьких та іноземних дітей» [22].

Зокрема, Пітер Байтелаан (Р. Batelaan) разом 
із Фонс Куманс (Fons Coomans) у 1999 р. видали 
збірку «Міжнародна основа для міжкультурної 
освіти, що включає антирасизм та право людини 
на освіту» (The international basis for intercultural 

education including anti-racist and human rights 
education), яка за змістом свідчить про міжнародне 
визнання міжкультурної освіти як пріоритетного 
напряму розвитку освітньої політики демократич-
них держав. Ключовими словами цієї політики, на 
думку авторів, є слова «толерантність», «повага», 
«дружба», «розуміння», «повага до прав людини 
та основних прав» [13, с. 18]. Визнаючи наявність 
нерівності та дискримінації в освітній практиці бага-
тьох країн світу, що зумовлено різними причинами, 
автори наполягають на необхідності її подолання 
на всіх рівнях (клас, учитель, шкільна політика, 
шкільна громада, вся освітня система та освітнє 
законодавство). Тож міжкультурна освіта розгляда-
ється як державна освітня політика, яка має бути 
реалізована на різних рівнях. Упродовж наступ-
них років П. Байтелаан видав ще кілька праць 
(Preparing Schools for a Multicultural Learning Society 
2000; Intercultural Education in the 21st century: 
learning to live together, 2003; Cooperative learning in 
intercultural education, 2006), в яких розглядав кон-
кретні шляхи впровадження міжкультурної освіти 
для надання учням рівних можливостей навчання.

Згодом означені концепції трансформувалися 
під впливом світової тенденції щодо подолання 
дискримінаційних практик у всіх сферах люд-
ського життя, «усвідомлення важливості етнічної 
різноманітності як умови стабільності та культур-
ного багатства суспільства» [5, с. 34], а отже, й 
умови сталого існування інституту освіти, його від-
критості для всіх етнічних груп. Власне, ці обста-
вини, за яких у Європі впродовж останніх десяти-
річ утворився своєрідний культурний конгломерат 
(із мовними, релігійними, етнокультурними, етніч-
ними відмінностями» [8, с. 221]), стали основою 
для визначення феномену полікультурності як 
складного, суперечливого та неоднозначного, який 
має різноманітні прояви у різних країнах світу, що 
зумовлює наявність у світовому вимірі декількох 
національних моделей «полікультурності».

Аналізуючи сучасний стан розвитку полікуль-
турної освіти у США, І. Бахов констатує наявність 
тут трициклічної моделі (Д. Голлнік (D. Gollnick) та 
Ф. Чінн (Р. Chinn)) [15], центральне коло якої – полі-
етнічна освіта; внутрішнє коло (культурні групи) та 
зовнішнє коло – вивчення культури інших країн [3, с. 7]. 
Кожен складник моделі «відповідає» за свій напрям 
полікультурної освіти – від етнічних груп через залу-
чення різних культурних груп, які не сприймаються як 
етнічні (жіночі, релігійні тощо), до долучення до куль-
тур світового масштабу. Наведена модель надзви-
чайно важлива, оскільки не лише являє собою певне 
системне утворення полікультурної освіти, а й наго-
лошує на обов’язковості зв’язку між визначеними 
компонентами. Тож повноцінна полікультурна (між-
народна) освіта, на думку І. Бахова, яку ми повністю 
поділяємо, неможлива без установлення зв’язків між 
іншими компонентами структури.
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Практично на цей час припадає умовно норма-
тивне врегулювання проблеми у світовому освіт-
ньому просторі. Вчені (С. Куліковський, О. Поме-
тун та ін.) вказують на 1996 р. як переломний у роботі 
світової спільноти над сукупністю компетенцій, які 
стали своєрідними дескрипторами щодо об’єднання 
національних систем освіти. Тоді відбувся симпозіум 
у Берні, на якому міністри освіти країн Ради Європи 
визначили п’ять груп ключових компетенцій, які 
мали стати результатами освіти. До кола цих ком-
петенцій віднесено: «компетенції, пов’язані з жит-
тям у багатокультурному суспільстві. Це – контроль 
виявів расизму та ксенофобії, прийняття відмінності 
та повага до інших культур, мов та релігій; компетен-
ції, що належать до оволодіння усною та письмовою 
комунікацією, які особливо важливі для роботи та 
соціального життя, профілактика соціальної ізоляції, 
оволодіння більшою кількістю мов» [7, с. 95–96].

Вітчизняна наукова думка усвідомила необхід-
ність більш-менш точного наукового осмислення 
поняття «полікультурна освіта» лише наприкінці 
ХХ ст., свідченням чого є проведення у грудні 1998 р. 
конференції «Проблеми полікультурної освіти в 
Україні», у матеріалах якої подано таке визначення: 
«Полікультурність – це такий принцип функціону-
вання та співіснування у певному соціумі різноманіт-
них етнокультурних спільнот із притаманним їм усві-
домленням власної ідентичності, що забезпечує їх 
рівноправність, толерантність та органічність зв’язку 
з ширшою крос-культурною спільнотою, взаємоз-
багачення культур, а також наявність та визнання 
спільної загальнодержавної системи норм та ціннос-
тей, які становлять основу громадянської свідомості 
кожного члена соціуму [2, с. 51]. Указане визначення 
на наступні роки стало ключовим у спрямуванні нау-
ково-теоретичного пошуку вітчизняних учених.

Висновки. Викладене вище дає змогу кон-
статувати, що на кінець ХХ ст. у світовому вимірі 
ідеї полікультурності формувалися в надрах 
низки освітніх теорій (висококонтекстуальних та 
низькоконтекстуальних культур, культурних вимі-
рів, культурної грамотності, генетичного детермі-
нізму, теорія полікультурної освіти тощо), які дали 
поштовх для визнання полікультурності провідним 
напрямом світової освітньої політики як політики 
соціальної, спрямованої на визнання рівності всіх 
членів суспільства, коли освіта стає регуляторним 
механізмом урівноваження інтересів усіх із одно-
часним збереженням групових проявів  культурної 
різноманітності та неповторності.
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СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ  
ЩОДО ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
THE NOTION AND FORMATION OF THE VALUE OF LIFE  
OF ANOTHER PERSON TOWARDS ADOLESCENTS

У статті розкривається сутність поняття 
«цінність життя іншої людини» щодо під-
літків. Поняття «цінність життя іншої 
людини» містить такі елементи, як безпека 
життя людини, наповненість її життя та її 
самореалізація. Поняття «безпека життя» 
передбачає захист особистості  від нега-
тивного соціального та фізичного впливу та 
турботу  про її здоров’я. Нині можна спосте-
рігати нерозуміння підлітками важливості 
безпеки життя оточуючих: в їхньому середо-
вищі поширені психологічні утиски та булінг. 
Оскільки ціннісне ставлення до життя перед-
бачає турботу про здоров’я, важливо спри-
яти здоровому способу життя в підлітків.
Повнота життя важлива для людини та 
передбачає емоційний відгук на її почуття 
та переживання, побудову діалогічних від-
носин між людьми. Наповнити життя іншої 
людини підліток може за допомогою побу-
дови дружніх відносин. Дружба та спілку-
вання є одними з найефективніших способів 
реалізації повноти життя підлітків. Саме 
в підлітковому віці найбільш актуальною 
є потреба в самореалізації.  Підліток може 
допомогти товаришеві самореалізуватися 
за допомогою спільного захоплення, співро-
бітництва. Співпраця сприяє подальшому 
зближенню підлітків. У результаті такого 
підходу з’являються нові ідеї та творчість. 
Спільні проєкти можуть навіть стати дже-
релом першого заробітку: сучасні підлітки 
рано починають заробляти. Оскільки цін-
ність життя кожної людини зумовлюється 
безпекою життя, його повноти, можливості 
самореалізації. Підтримати інших у саморе-
алізації підліток може завдяки спільній діяль-
ності, роботі над проєктами, наповнити 
життя близького оточення можна завдяки 
дружбі, а убезпечити життя інших можна 
завдяки вияву емпатії та спілкуванню.
Ключові слова: цінність життя іншої 
людини, підлітки, безпека життя, повнота 
життя, самореалізація.

The article explores the essence of the notion 
«the value of life of another person» in relation 
to adolescents. The term « the value of life of 
another person» includes such elements as life 
security, the sense of life and the self – realiza-
tion. The life security notion includes protection 
from the negative physical and social influence 
and health care. Today one can observe the total 
ignorance of the life security: bullying and psy-
hological pressure are widespread among them. 
Since the valuable attitude towards lives of oth-
ers includes the health care the facilitation of the 
healthy way of  life among adolescents is very 
important. The life sense plays a very important 
role in the life of every person and presuposess 
the emotional response to the feelings and emo-
tions of the another human and making of the 
effective dialogues with others. An adolescent 
can fulfill the life of another person with sense 
by making friendly relationships. Friendship and 
communication are the most effective methods 
of realization of the life sense for teenagers. The 
need of the self-realization is the leading one dur-
ing the juvenile age. The adolescent can help in 
self-realization of other people by cooperation 
and common interests. Cooperation facilitates 
the closer relations of adolescents. The new 
creative ideas can be the results of such coop-
eration. Common projects can also become the 
source of income: modern adolescents usually 
start to earn money at an early age. Since the 
value of life of every person includes life security, 
the sense of life and the self-realization adoles-
cents can promote the value of another person’s 
life by cooperation and working on projects, to 
fulfill the life of another person with sense an 
adolescent can by friendly relationships and 
communication. To protect another person’s life 
adolescents can by empathy and communication 
as well.
Key words: value of life of another  
person, adolescents, life security, life sense,  
self-realization.

УДК 159.923.2:347.637
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.4

Куркіна О.О.,
молодший науковий співробітник 
лабораторії інституційного виховання
Інституту проблем виховання 
Національної академії  
педагогічних наук України

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Нині проблема знецінення життя людини в сучас-
ному суспільстві стає дедалі більш актуальною: 
громадяни стикаються з відсутністю безпеки 
життя, зростанням рівня агресії та насильства, від-
сутністю толерантності, цькуванням у соціальних 
мережах та булінгом. Водночас людині варто усві-
домлювати, що її власне щастя та буття є немож-
ливим без щастя людей, які оточують нас. Тому 
формування в суспільстві ціннісного ставлення до 
життя іншої людини є надзвичайно актуальним.

Проблема формування ціннісного ставлення 
до життя інших людей є особливо актуальною в 
підлітковому середовищі, адже факти агресії, бай-
дужості в сучасній молодіжній комунікації нерідко 
стають причинами суїцидів. Відповідно до інфор-
мації ЮНІСЕФ «Булінг та кібербулінг у підлітко-

вому середовищі: статистичні дані щодо булінгу 
серед підлітків України  2020 року» 67% дітей в 
Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з пробле-
мою булінгу [6], тому вкрай важливо сформувати 
ціннісне ставлення підлітків до іншої особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема ставлення до  життя як найвищої цін-
ності завжди була темою наукових дискусій. У праці 
«Культура і етика» А. Швейцер висуває ідею бла-
гоговіння перед життям і визнає цінність життя 
абсолютною, що має цілковитий пріоритет серед 
інших цінностей [1, с. 50]. Дослідники  В. Тала-
нов та В. Єфимов найважливішою цінністю серед 
інших загальнолюдських цінностей називають 
життя саме по собі: «Життя саме по собі, життя 
як фізичне існування – вихідна цінність, першо- 
цінність» [8, с. 92 ].
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Ціннісне бачення іншої людини вперше висвіт-
лює європейська філософія XX ст. Засновник аксіо-
логічного напряму М. Шелер розглядає кожну осо-
бистість як носія цінностей, які досягаються завдяки 
любові до інших [16, с. 32].

Філософська категорія «інший» розглядається 
в наукових дослідженнях представника «філосо-
фії діалогу» М. Бахтіна як усвідомлення інакшості 
іншого та як відмова від агресії в бік іншого [4, с. 100].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас конкретизації 
потребує постає питання складників цінності життя 
іншої людини та методів формування в підлітків цін-
нісного ставлення до її життя.

Мета статті – визначити складові цінності життя 
іншої людини та методи формування в підлітків цін-
нісного ставлення до її життя.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з сут-
нісних засад життя людини, В. Шахрай визначає 
цінність життя як усвідомлення людиною безпеки 
життя, організації повноти її життя, можливості для 
людини гідної самореалізації в сучасному проблем-
ному соціумі [15, с. 60]. На думку І. Беха, сутнісними 
засадами життя людини є відчуття радості життя, 
захист життя від усього, що заважає досягати ідеалу, 
готовність до духовного ризику. Саме готовність до 
духовного ризику передбачає спрямованість душі не 
на себе, а на інших відіграє вирішальну роль у здат-
ності людини здійснювати подвиг [5, с. 92].

Поняття «інший» для людини має конкретний 
сенс: «інший» розглядається  як  знайомий, товариш, 
член сім’ї, а не той, хто відрізняється зовнішністю, 
релігійними переконаннями, майновим статусом. 
Під цінністю іншої людини мають на увазі особис-
тісне утворення, що виявляється у значимості для 
суб’єкта іншої людини та передбачає позитивне 
ставлення до неї, виявлення поваги, справедли-
вості, ввічливості, чесності, сприянні її розвитку та 
самовдосконаленню [9, с. 15].

Усвідомлення людиною захищеності свого життя в 
соціумі є найважливішою цінністю. Право людини на 
життя безумовне, замах на життя й здоров’я як своє, 
так і іншої людини, є найбільшим злодіянням. А отже, 
ціннісне ставлення до життя іншої людини неможливе 
без її безпеки. Безпека життя визначається сучас-
ними дослідниками як «стан людини, коли дія зовніш-
ніх і внутрішніх чинників не призводить до смерті, 
погіршення функціонування й розвитку організму, сві-
домості, психіки та не перешкоджає досягненню пев-
них бажаних для людини цілей» [15, с. 65]. Право на 
безпечний розвиток особистості нині потрактовують 
як властивість особистості, наголошуючи на її актив-
ності та дієвій позиції окремих громадян направленої 
на турботу про життя оточуючих.

Нині можна спостерігати повне нерозуміння під-
літками важливості безпеки життя, діти черпають 
знання про моделі агресивної поведінки зі стосунків 
у родині, під час ігор з однолітками. Держава усіляко 

протидіє булінгу та насильству: в Україні створено 
Національну дитячу «гарячу лінію»  116 111, про-
блеми дитячого булінгу обговорюються в інтерв’ю 
з відомими особистостями. Протидія булінгу та 
насильству також відбувається в зарубіжних країнах: 
психологи американського центру здоров’я дитини 
The Nemours Center for Children’s Health радять під-
літкам, які стикаються з булінгом своїх одноклас-
ників чи друзів, намагатися йти на контакт із тими, 
хто страждає, намагатися в першу чергу побудувати 
з ними дружні стосунки і таким чином забезпечити 
емоційну підтримку, адже підтримка однолітків най-
частіше є більш необхідною для дитини, аніж під-
тримка батьків та вчителів [2]. Підліток-друг може 
порекомендувати розповісти про свої переживання 
батькам, але таке трапляється нечасто. Крім того, 
варто запропонувати  товаришу  змогу звернутися 
до вас по підтримку, коли йому це буде потрібно.

Важливим елементом безпеки життя нині  
є поняття толерантності. Безпека життя в контексті 
толерантності проявляється через терпимість до 
людей іншої національності, культури, що визнача-
ється як «повага до іншого», коли основами безпеки 
життя в сучасному суспільстві виступають принципи 
гуманізму, соціальної справедливості, вміння при-
йняти відмінність «інших» стилів мислення, пове-
дінки. Культура толерантності – вміння прийняти від-
мінність інших стилів мислення, поведінки, готовність 
до діалогу навіть із тими, кого не можеш зрозуміти. 
Толерантність – визнання плюралізму мислення  
і поведінки людей, відсутність культурних та етніч-
них упереджень проти тих, хто не схожий на нас» 
[7, с. 105]. Як умова безконфліктного спілкування  
і соціальних комунікацій толерантність є інструмен-
том безпеки життя людини в соціумі.

Ще одна проблема, з якою стикаються підлітки  
у всьому світі, – це паління, вживання алкоголю  
й наркотиків. Американський психіатр та спеціаліст 
із підліткових залежностей Дж. Грейхер радить під-
літкам, які хочуть захистити своїх друзів від зловжи-
вання алкоголем, по-перше, не вішати ярлики, не 
називати їх алкоголіками, адже це викликає в них 
агресію [2]. Скажіть, що переживаєте за них, домов-
теся залишитися тверезими в компанії, можна навіть 
укласти парі на тверезість. Скажіть другові, що алко-
голь має негативний вплив на вашу дружбу і спілку-
вання, адже алкоголь змінює саму людину. «Якщо 
боїтеся поговорити з другом на тему алкоголю віч-
на-віч, варто написати другові листа та поговорити 
онлайн», – радить Грейхер [2].

Повнота життя займає важливе місце в ієрархії 
цінностей життя людини. Наповнити життя друга, 
однолітка, знайомого сенсом можна лише через 
емоційний відгук на його почуття та переживання, 
а також за допомогою діалогічних відносин, адже 
саме по собі людське існування має діалогічний 
характер. Важливим у цьому контексті є  звер-
нення до спадщини Г. Батіщева, зокрема, до його 
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концепції «іншодомінантності» та «культури гли-
бинного спілкування» [3, с. 105]. Г. Батіщев трак-
тує культуру глибинного спілкування як ціннісне 
суб’єкт-суб’єктне відношення, яке є основою та 
метою пізнання і дії [3, с. 92]. Категорію іншодо-
мінантності Г. Батіщев трактує як «устремління 
людини кожним своїм вчинком і всім своїм життям 
не до того, щоб спочатку вимагати від інших і від 
усього світу переконаності для себе, надійності 
для себе, заслуженої довіри до них у своїх очах 
тощо, а, навпаки, саме для того, щоб розпочати 
із себе заради всіх інших, щоб від себе вимагати 
переконаності для інших і для всього Універ-
сума, від себе – надійності для інших, від себе – 
буття достойним і таким, що заслуговує на довіру 
інших» [3, с. 75]. Сутність власного Я, своєї сут-
ності постає та розуміється крізь призму Іншого, 
твориться у співдії з іншим. Діалогізм людської 
сутності також розкриває  С. Рубінштейн у праці 
«Людина і світ», де головною ідеєю виступає те, 
що смислоутворюючою характеристикою людини 
є саме спосіб ставлення до Іншого [14, с. 85]. Діа-
логічне спілкування дає підлітку змогу усвідомити 
належність до групи та сприяє розвитку в підлітка 
почуття незалежності від батьків. Повага з боку 
однолітків робить його більше впевненим у собі, 
дає йому відчуття емоційного задоволення.

Видатний педагог В. Сухомлинський вважав 
піклування людини про людину одним із голо-
вних принципів життя кожного з нас. «Принцип 
«людина – людині друг, товариш та брат» вима-
гає уважності, чутливості і чуйності до духовного 
світу кожного», – стверджує В. Сухомлинський 
[15, с. 89]. Доктор філософських наук, дослідник 
феномена емпатії Дечер Келтнер з університету 
Каліфорнії в Берклі впевнений, що люди вже наро-
джуються зі схильністю до  доброти, щедрості та 
альтруїзму. Доброта є інстинктивною характерис-
тикою людини, а не результатом культурних норм. 
Дослідник вважає, що доброта є сильнішою за 
інстинкт самозбереження [2].

Один із способів «наповнити» життя іншого є 
встановлення дружніх стосунків. Особливу роль 
дружба відіграє в житті підлітків: їх розвиток  немож-
ливий без спілкування та дружби з однолітками. 
Психолог М. Аргайл зазначає, що дружба в ієрархії 
цінностей людини займає вище місце, ніж робота й 
відпочинок [2]. Дружба найважливіша для молоді, 
з підліткового віку до вступу в шлюб. Виникнення 
симпатії, прихильності до інших, дружби з одноліт-
ками та особистісної привабливості в очах оточую-
чих сукупність переживання визначених факторів 
дозволяє в підлітковому віці почувати себе макси-
мально щасливим. Для підлітків Друг – це другий 
Я. Аби встановити дружні стосунки, потрібно орієн-
туватися на такі цінності людського спілкування, як 
взаємодопомога, вірність. Одним із вимірів цінності 
життя людини є взаємна довіра та співробітництво. 

Довіра передбачає психологічну близькість, макси-
мальне зближення та може розглядатись як один із 
найважливіших факторів виникнення солідарності, 
співробітництва, толерантності, рівності. До форм 
прояву довіри належать діалогічне спілкування, 
довірливі взаємини: допомога, підтримка (психоло-
гічна, фізична та матеріальна), відкритість власного 
внутрішнього світу для інших.

Цінність життя кожної людини також проявля-
ється через її самореалізацію. Тема самореалізації 
була основним предметом дослідження А. Маслоу, в 
якому він на перше місце ставить особистість, а не 
її досягнення. Творчу самореалізацію вчений харак-
теризує як синонім самого психічного здоров’я та як 
випромінювання, яке пронизує все життя, не заци-
клюючись на проблемах, подібно до того, як весела 
людина «випромінює» веселість, навіть не усвідом-
люючи цього [11, с. 200].

Вітчизняна дослідниця Л. Левченко визначає 
самореалізацію як фундаментальну і найвищу 
потребу підростаючого покоління. На практиці про-
цес самореалізації вчена трактує як «послідовні акти 
самопізнання, самооцінки, прояву творчої актив-
ності, самостійності, самовираження – обов’язково 
на просторі справді творчої, дослідницької роботи, 
обраної добровільно» [10, с. 298]. На думку 
Г. Мільчевської, самореалізація особистості перед-
бачає самопізнання, самооцінку та саморозвиток 
[12, с. 180]. Самореалізація особистості як один із 
рівнів її становлення залежить від віри у власні мож-
ливості, які мають бути достатні для того, щоб впо-
ратися з необхідною діяльністю. Щоб особистість 
успішно реалізувалась, на думку І. Беха, вона має 
володіти системою «морально-духовних цінностей, 
які є змістовою основою цього духовно-практич-
ного процесу. Саморозвиток – самозміна суб’єкта в 
напрямі свого Я-ідеального, яке виникає під впли-
вом зовнішніх і внутрішніх причин» [2, с. 65]. До 
умов спілкування, спрямованого на самореалізацію, 
належать неупередженість, гармонійна взаємодія, 
відкритість, щирість, виявлення власної сутті без 
страху засудження, відсутність перешкод; Інший 
дорівнює Я [2, с. 70].

Також одним із найважливіших чинників моти-
вації самореалізації людини є її ставлення до себе 
(самоставлення). Самоставлення пов’язане з цілями 
її життя і діяльності, з її ціннісними орієнтаціями,  
і є важливим чинником її стабілізації і єдності. Само-
ставлення тісно пов’язане з іншими властивостями 
особистості, особливо з волею. Воно впливає на 
формування змісту, структури і форми прояву цілої 
системи психологічних особливостей особистості; 
самоставлення людини значною мірою визначає 
оцінку навколишньої дійсності, формування уяв-
лень про світ і себе самого, забезпечує прогнозу-
вання своєї соціальної ефективності і ставлення до 
себе оточення, регулює міжособистісні взаємини, 
постановку і досягнення цілей, впливає на процеси 
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саморозвитку і самореалізації і представляє зміст 
системи «особистість – соціальне середовище. Ще 
однією характеристикою людини, що значною мірою 
впливає на процес її саморозвитку і самореалізації, є 
перспектива майбутнього. Перспектива майбутнього 
своєю чергою виникає із мотиваційних процесів, що 
існують в суспільстві. Підлітковий вік – найважливі-
ший етап розвитку особистості. Саме в підлітковому 
віці найбільш актуальною є потреба в реалізації 
накопичених сил, адже підлітковий вік є сенситив-
ним для саморозвитку та самореалізації. Джерелом 
особистісної самореалізації цього вікового періоду є 
потреба в усвідомленні себе, яка пов’язана з розви-
тком самосвідомості. У підлітків з’являється інтерес 
до себе як до особистості і потреба пізнання свого 
внутрішнього світу. Процес пізнання підлітком самого 
себе нерідко супроводжується переживаннями, як 
негативними, так і позитивними. Переживання пози-
тивного характеру завжди пов’язані з самореаліза-
цією та саморозвитком підлітка. Допомогти товари-
шеві самореалізуватися підліток може за допомогою 
спільного захоплення, створення спільних проєктів. 
Спільні проєкти можуть навіть стати джерелом пер-
шого заробітку для підлітків: сучасні підлітки значно 
випереджають своїх батьків в освоєнні професій та 
рано починають заробляти. За інформацією К. Fund 
Media (2017 р.), 26,9% підлітків до 16 років мають 
досвід першого підробітку [13].

Висновки. Формування ціннісного ставлення 
до життя іншої людини є особливо актуальним у 
сьогоднішньому суспільстві, адже воно є умовою 
розвитку держави, утвердження гуманістичних цін-
ностей та створення громадянського суспільства. 
Проблема формування ціннісного ставлення до 
життя  інших людей особливої гостроти набуває в 
підлітковому середовищі, адже  «інший» для під-
літків має конкретний сенс: однокласник, ровесник, 
знайомий, товариш, член сім’ї, а не той, хто відріз-
няється зовнішністю, релігійними переконаннями, 
майновим статусом. Тому формування в підлітків 
ставлення до життя іншої людини є особливо важли-
вим. Цінність життя полягає в усвідомленні людиною 
безпеки життя, організації повноти її життя, можли-
вості для людини гідної самореалізації в сучасному 
проблемному соціумі. Усвідомлення людиною захи-
щеності свого життя  в соціумі є найважливішою 
цінністю. А отже, ціннісне ставлення до життя іншої 
людини неможливе без її безпеки. Повнота життя 
займає важливе місце в ієрархії цінностей життя 
людини. Наповнити життя друга, однолітка, знайо-
мого сенсом можна лише через емоційний відгук на 
його почуття та переживання, а також за допомогою 
діалогічних відносин. Цінність життя кожної людини 
також проявляється через її самореалізацію. До 
умов спілкування, спрямованого на самореалізацію, 
належать неупередженість,  гармонійна взаємодія, 
відкритість, щирість, виявлення власної сутті без 
страху засудження, відсутність перешкод; Інший 

дорівнює Я. Також одним із найважливіших чинників 
мотивації самореалізації людини є її ставлення до 
себе (самоставлення). Самоставлення пов’язане з 
цілями її життя і діяльності,  її ціннісними орієнтаці-
ями і є важливим чинником її стабілізації і єдності. 
Формування у підлітків ставлення до життя іншої 
людини (до їх найближчого оточення) як до вищої 
цінності є особливо важливим у сучасному суспіль-
стві. Цінність життя кожної людини зумовлюється 
безпекою життя, його повноти, можливості гідної 
самореалізації.
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ЦЕНТРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ  
ЯК ОСЕРЕДКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ
TEACHER TRAINING CENTERS AS HEARTLAND  
OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Стаття присвячена дослідженню діяль-
ності Центрів педагогічної освіти Німеч-
чини. Проаналізовано основні етапи станов-
лення Центрів та окреслено перспективи їх 
подальшого розвитку.
Зазначається, що Центри педагогічної 
освіти є центральними науково-методич-
ними підрозділами університету, основним 
завданням яких є забезпечення неперерв-
ності професійного розвитку вчителів між 
трьома фазами (академічною, стажуванням 
та підвищенням кваліфікації).
З’ясовано, що в процесі еволюції Центри 
педагогічної освіти перетворились із бюро 
для керівництва педагогічною практикою 
та координації професійної підготовки вчи-
телів на різних факультетах на центральні 
наукові установи або Школи професійної 
освіти, спектр діяльності яких охоплює усі 
фази підготовки.
Автор подає узагальнену характеристику 
основних завдань та напрямів роботи Цен-
трів впродовж трьох фаз (академічної, 
стажування та підвищення кваліфікації). 
Звертається увага на поглиблення співп-
раці університетів зі школами, навчальними 
семінарами, які представляють другу фазу 
підготовки та академіями підвищення квалі-
фікації вчителів у напрямі проведення науко-
вих досліджень у сфері педагогічної освіти 
та імплементації результатів у навчально-
виховний процес.
У статті окреслено перспективи подаль-
шого розвитку Центрів педагогічної освіти 
з метою надання їм необхідних правових 
повноважень для реалізації окреслених 
завдань. Виявлена тенденція до утворення 
регіональних Центрів на базі одного з уні-
верситетів, який має для цього відповідне 
кадрове забезпечення та матеріально-тех-
нічну базу з метою забезпечення співпраці 
відповідних інституцій, здійснення управ-
ління, координації та оптимізації педагогіч-
ної освіти в регіоні.
Ключові слова: Центр педагогічної освіти, 
професійна підготовка вчителів, фази про-
фесійної підготовки (академічна, стажу-

вання, підвищення кваліфікації), професійна 
компетентність, професійний розвиток 
вчителів.

The article is devoted to the study of the work of 
the Teacher Training Centers in Germany. The 
author analyzes the main stages of their forma-
tion and outlines the prospects of their further 
development.
The author points out that the Teacher Training 
Centers are the central scientific and methodologi-
cal departments of the university; their main task is 
to ensure the continuity of teachers’ professional 
development within three phases (academic, 
practical (referendariat) and in-service training).
It has been found out that that since their estab-
lishment Teacher Training Centers have evolved 
from a bureau of managing school practice and 
coordinating teacher training at various facul-
ties to central research institutions or Vocational 
schools of education, which provide all phases 
of training.
The author gives a general description of the 
main tasks and areas of work of the Centers 
within the three phases (academic, intern-
ship and in-service training). The focus is on 
enhancing the cooperation between universities, 
schools, educational seminars, which provide 
the 2nd phase of training, and in-service teacher 
training academies that aims at doing research in 
the field of teacher training and implementation of 
its results into the educational process.
The article outlines the prospects of further devel-
opment of the Teacher Training Centers with 
reference to providing them with the necessary 
legal powers to implement the outlined tasks. 
There is a tendency to establish regional Centers 
on the basis of one of the universities, which has 
the appropriate staffing, material and technical 
base to ensure the cooperation of relevant insti-
tutions, management, coordination and optimiza-
tion of teacher training in the region.
Key words: Teacher Training Centre, teacher 
training, phases of professional training 
(academic, internship and in-service training), 
professional competence, professional 
development of teachers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Компетентнісний підхід в освіті, підняття статусу 
учительської професії, збільшення уваги до непе-
рервного розвитку професійних умінь педагога, 
підписання Болонської декларації стали чинни-
ками реформування та модернізації професійної 
педагогічної освіти європейських країн у напрямі 
створення єдиного освітнього простору.

Німеччина є однією з країн, в якій велика увага 
приділяється пошуку інноваційних підходів до під-
готовки та професійного розвитку вчителів. Удо-
сконалення професійних умінь вчителів у кра-
їні здійснюється на всіх рівнях: міжземельному, 
земельному, регіональному та шкільному. У «Реко-
мендаціях щодо професійної підготовки учителів» 

(Наукова Рада, 2001 р.) підкреслюється важливість 
розвитку професійної компетентності учителів 
впродовж життя, наголошується на необхідності 
розвитку ефективного менеджменту, посиленні 
ролі університетів у перепідготовці педагогічних 
кадрів та  застосуванні результатів наукових дослі-
джень у системі управління освітою [3, с. 36–38]. 
У цьому контексті важливу функцію відіграють 
Центри педагогічної освіти як центральні наукові 
підрозділи університету, які спрямовують свою 
діяльність на організацію професійного розвитку 
вчителів, дослідження та популяризацію наукових 
досягнень у галузі предметних дидактик та пси-
холого-педагогічних наук, впровадження освітніх 
технологій у навчально-виховний процес тощо.
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У контексті навчання впродовж життя проблема 
професійного розвитку вчителів, створення умов 
для постійного вдосконалення професійних умінь 
сучасного педагога видається особливо акту-
альною. Тому досвід Німеччини щодо створення 
науково-методичних центрів як осередків профе-
сійного розвитку вчителів впродовж трьох фаз під-
готовки потребує вивчення та переосмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій виявив, що 
проблема професійного розвитку вчителів є акту-
альною в освітньому просторі як провідних євро-
пейських країн, так і в Україні. Розвитку професій-
ної компетентності вчителів у Німеччині присвячені 
наукові праці З. Бльомеке (S. Blömeke), І. Вільдта 
(J. Wildt), Г. Месснера (H. Messner), Р. Месснера 
(R. Messner), К. Реуссера (K. Reusser), Е. Тер-
харта (E. Terhart) та ін. Вагомий внесок у вивчення 
проблеми професійного розвитку педагогів зро-
били вітчизняні учені В. Андрущенко, Н. Ничкало, 
В. Олійник, Л. Пуховська та ін. Окремі аспекти 
професійної підготовки вчителів у Німеччині дослі-
джували вітчизняні та російські учені Н. Абашкіна, 
Н. Авшенюк, С. Бобраков,  Т. Вакуленко, В. Гама-
нюк, О. Гладкова, Л. Дяченко, Л. Завалишина, 
О. Гладкова, С. Синенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині питання розвитку про-
фесійних умінь педагогів знаходиться в центрі 
уваги багатьох дослідників. Однак маловисвітле-
ною залишається роль Центрів педагогічної освіти 
Німеччини як науково-методичних підрозділів уні-
верситету у напрямі створення умов для непе-
рервного професійного вдосконалення вчителів.

Мета статті – дослідити становлення Центрів 
педагогічної освіти Німеччини як осередків про-
фесійного розвитку вчителів із метою запозичення 
інноваційних ідей в освітній простір України.

Виклад основного матеріалу. Найстаріший 
Центр педагогічної освіти Німеччини розпочав 
свою роботу у 1980 р. у зв’язку з інтеграцією вищої 
педагогічної школи у Білефельдський університет 
(земля Північна Рейн-Вестфалія). Центр було від-
крито як центральний науковий підрозділ універ-
ситету, який, крім концептуальної, організаційної 
та координаційної роботи, здійснював проведення 
наукових досліджень у співпраці з факультетами 
університету [8, с. 69–72].

У період з 1995 по 1999 рр. відбувається апро-
бація нової моделі в університетах Дортмунда 
(Dortmund), Мюнстера (Münster), Падеборна 
(Padeborn), Вуперталя (Wuppertal) (1995), Зігена 
(Siegen) (1997), Бохума (Bochum) (1998) у Північній 
Рейн-Вестфалії, а також у Бранденбурзі, Нижній 
Саксонії та Саксонії-Ангальт. Починаючи з 2000 р. 
кількість нових Центрів педагогічної освіти посту-
пово зростає по всій Німеччині, досягаючи найбіль-
шого підйому в 2005 р. [2; 7]. Центри педагогічної 

освіти відкриваються на базі бюро з питань педа-
гогічної практики внаслідок збільшення уваги до 
практичного компонента підготовки майбутніх учи-
телів під час першої фази підготовки (академічної).

Загалом на початку нового тисячоліття у Німеч-
чині було створено близько 50 Центрів педагогічної 
освіти. За даними моніторингового дослідження 
(2010), ініціатива створення Центрів належала 
самим університетам (42%), 33% Центрів було 
засновано з ініціативи уряду федеральних земель 
[5, с. 25]. Станом на кінець 2014 р. в університетах 
Німеччини налічується більше 60 Центрів педаго-
гічної освіти [10].

Аналізуючи роботу перших Центрів за осно-
вними напрямами роботи (2000), професор 
З. Бльомеке виділяє чотири основні типи: науково-
дослідні Центри; Центри професійної підтримки; 
Центри підвищення кваліфікації; Центри з інтегро-
ваним концептом. Так, науково-дослідний Центр 
університету імені М. Лютера (ZSL der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg) акцентує увагу 
на проведенні та впровадженні в навчальний про-
цес наукових досліджень із предметних дидактик, 
шкільної та педагогічної освіти. Центр професійної 
підтримки Білефельдського університету прово-
дить великий обсяг практичної роботи щодо роз-
робки навчальних планів та порядку проведення 
семестрових екзаменів, надає консультативну під-
тримку студентам, координує підготовку учителів 
різного профілю. Центр підвищення кваліфікації 
вчителів Мюнстерського університету (ZKL der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) прово-
дить різноманітні заходи, спрямовані на розвиток 
професійної компетентності вчителів-практиків. 
Центр з інтегрованим концептом Падеборнського 
університету (PLAZ der Universität-GH Padeborn) 
поєднує дві основні функції: надання професійної 
підтримки та проведення міжпредметних наукових 
досліджень, до яких залучаються наукові співро-
бітники, викладачі, студенти [2].

Стимулом до створення нових Центрів педаго-
гічної освіти стали необхідність упровадження сту-
пеневої освіти, перегляд змісту навчальних про-
грам професійної підготовки вчителів. У 2000 р. 
спеціальна комісія Конференції міністрів освіти та 
культури (КМК) Німеччини оприлюднила резуль-
тати аналізу сучасного стану педагогічної освіти у 
країні. У переліку критичних зауважень зазначено 
такі: відсутність неперервності змісту професійної 
підготовки учителів; брак практичної та профе-
сійно орієнтованої спрямованості; відсутність цен-
трованого організаційного управління підготовки 
вчителів у межах університету; відсутність зв’язку 
між фазами підготовки (академічною, практичною 
(референдаріатом), підвищенням кваліфікації). 
З огляду на позитивний досвід роботи нинішніх Цен-
трів комісією були внесені рекомендації щодо ство-
рення Центру педагогічної освіти як центрального  
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наукового підрозділу у структурі університету,  спів-
робітниками яких можуть бути фахівці з пред-
метних дидактик, психолого-педагогічних дисци-
плін, дисциплін предметів викладання, керівники 
навчальних семінарів (друга фаза), ментори, 
директори шкіл, представники третьої фази (під-
вищення кваліфікації), члени державних екзаме-
наційних комісій, представники органів управління 
освітою федеральної землі [4].

У звіті спеціальної комісії КМК було чітко окрес-
лено основні завдання Центрів педагогічної освіти: 
координація освіти і підготовки; узгодження про-
грам професійної підготовки та педагогічної прак-
тики студентів; забезпечення зв’язку між загаль-
ною та предметною дидактиками, теоретичною 
та практичною підготовкою з дисциплін предмета 
викладання; розробка, проведення та підтримка 
наукових досліджень у галузі розвитку шкільної та 
педагогічної освіти; надання допомоги у розробці 
академічних правил; планування, організація та 
координація прийому студентів на педагогічні спе-
ціальності; аналіз якості професійної підготовки 
майбутніх учителів; надання консультацій при фор-
муванні кадрового складу університету; надання 
академічної підтримки студентам педагогічних спе-
ціальностей; розробка і впровадження дистанцій-
них форм підготовки майбутніх учителів [8, с. 16].

Першочергове завдання Центрів полягає в 
забезпеченні змістової єдності професійної під-
готовки вчителів впродовж трьох фаз, а саме: 
інтегруванні усіх компонентів (предметний, пред-
метно-дидактичний, педагогічний, шкільний, пси-
холого-педагогічний); налагодженні співпраці 
фахівців предметних дидактик, психолого-педаго-
гічних дисциплін, соціальних педагогів у напрямі 
проведення наукових досліджень із метою під-
вищення якості шкільної та педагогічної освіти; 
розробці спеціальних програм перепідготовки 
учителів; подоланні розриву між теоретичною та 
практичною фазами підготовки завдяки різним 
формам співпраці між університетом, фахівцями 
навчальних семінарів, які представляють другу 
фазу (референдаріат) та школою, що сприятиме 
підвищенню якості педагогічної освіти в регіоні 
[8, с. 106–107]. Отже, Центри педагогічної освіти 
мають об’єднати усі фази підготовки на принципах 
колегіальності та співпраці.

Зазначимо, що німецькі вчені (З. Бльомеке, 
В. Гельспер (W. Helsper), Г. Меркенс, Е. Терхарт 
та ін.) підтримують ідею створення центрального 
підрозділу університету, аргументуючи це тим, що 
саме така модель дасть змогу оптимізувати про-
фесійну підготовку майбутніх учителів на різних 
факультетах та суттєво покращити стан наукових 
досліджень [2; 8;]. Крім того, вказано на необ-
хідність надання Центрам відповідних правових 
повноважень, оскільки успішна реалізація завдань 
Центрами педагогічної освіти можлива лише за 

умови належного кадрового та матеріально-тех-
нічного забезпечення, відповідного правового 
статусу у структурі університету з чітко окресле-
ними сферами відповідальності фінансового та 
адміністративного характеру. Аналогічна оцінка 
міститься у висновках Б. Веіанд (B. Weyand), 
Н. Кремер (N. Krämer), які вказують на конфлікт 
інтересів між Центром, факультетами та кафе-
драми та наголошують, що реалізація окресле-
них Центрами завдань потребує сучасної системи 
управління як на земельному, так і на інституцій-
ному рівнях [8; 12].

Таким чином, відбувається поступовий процес 
еволюції Центрів із метою надання їм необхідних 
правових повноважень для реалізації окреслених 
завдань. Так, у низці університетів на базі уже існую-
чих Центрів були створені Школи професійної освіти, 
які мають чіткі правові повноваження, затверджені 
Уставом університету: Школа професійної освіти уні-
верситету Ерфурт (Erfurt School of Education), 2006; 
Школа професійної освіти університету Мюнхен 
(TUM School of Education), 2009; Школа професійної 
освіти Бохум (Professional School of Education RUB), 
2010; Школа професійної освіти університету Тюбін-
ген (TüSE), 2015  та ін. [5; 11].

Зокрема, Школа професійної освіти універ-
ситету Мюнхен об’єднує кафедри предметних 
дидактик, психолого-педагогічних дисциплін та, 
маючи  відповідні правові повноваження, забезпе-
чує координацію професійної підготовки майбутніх 
учителів у рамках університету. Для оптимізації 
практичної готовності майбутніх учителів до роботи 
у школі було налагоджено співпрацю із школами-
партнерами, внесено до навчального плану інтен-
сивну педагогічну практику з індивідуальною під-
тримкою кожного студента, створено інтерактивну 
лабораторію у форматі «учитель-учень». За під-
тримки Школи професійної освіти проводяться 
наукові дослідження в галузі предметних дидак-
тик, психолого-педагогічних наук; організовуються 
наукові зібрання; розробляються різноманітні про-
грами підвищення кваліфікації учителів, що сприяє 
поширенню інноваційних методів та технології в 
навчально-виховний процес [9, с. 3–6].

Наразі спостерігається тенденція до утворення 
регіональних Центрів на базі одного з університе-
тів, який має відповідне кадрове забезпечення та 
матеріально-технічну базу. Так, у 2006 р. за ініціа-
тиви кількох університетів та Вищих шкіл м. Гам-
бург та Інституту з питань педагогічної та шкіль-
ної освіти федеральної землі було засновано 
спільний Центр педагогічної освіти (Zentrum für 
Lehrerbildung Hamburg). Згідно з угодою, завдан-
нями Центру є: координація професійної підго-
товки учителів та забезпечення зв’язку між трьома 
фазами; підтримка роботи експертних та проєк-
тних груп щодо розробки нових навчальних про-
грам; проведення акредитації та забезпечення 
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якості академічного навчання; проведення науко-
вих досліджень та поширення результатів між 
усіма інституціями регіону, які відповідають за під-
готовку педагогів [13].

Аналогічні регіональні Центри педагогічної 
освіти працюють в університетах Люнеберга 
(Zukunftszentrum Lehrerbildung) з 2012 р., Дуіс-
бурга (Universitätszentrum Duisburg-Essen) з 
2011 р. На базі Центру педагогічної освіти універ-
ситету м. Констанц у 2016 р. розпочала роботу 
Міжнаціональна Школа професійної освіти (BiSE) 
у співпраці із Вищою педагогічною школою Тур-
гау (Швейцарія), Державною семінарією з питань 
дидактичної та педагогічної підготовки та шко-
лами-партнерами регіону. Новостворена Школа 
професійної освіти забезпечує зв’язок усіх інсти-
туцій, здійснює управління, координацію та опти-
мізацію педагогічної освіти [11].

Станом на 2017 р. Школи професійної освіти 
діють в університетах та вищих педагогічних шко-
лах м. Фрайбург (Universität und Pädagogische 
Hochschule Freiburg), м. Гайдельберг (Universität 
und Pädagogische Hochschule Heidelberg), м. Кон-
станц та м. Тургау у Швейцарії (Universität Konstanz 
und Pädagogische Hochschule Thurgau/Schweiz), 
м. Штутгарт, Гоенгайм, Людвігсбург (Universität 
Stuttgart, Universität Hohenheim, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Kunstakademie Stuttgart, 
Musikhochschule Stuttgart), м. Тюбінген (Universität 
Tübingen), Вільному Берлінському університеті 
(Freie Universität Berlin: Dahlem School of Education 
(DSE)), університеті імені Гумбольдта (Humboldt-
Universität zu Berlin: Professional School of Education 
(PSE)), Ерфуртському університеті (Erfurt School of 
Education an der Universität Erfurt) [10].

Наприклад, Школи професійної освіти Берліна 
забезпечують тісну співпрацю із школами-партне-
рами та навчальними семінарами, які відповідають 
за практичну підготовку майбутніх учителів під час 
стажування (референдаріату), концентрують свою 
діяльність на проведенні наукових досліджень у 
сфері педагогічної освіти та методики проведення 
уроків, надають підтримку талановитим науков-
цям, розробляють програми підвищення кваліфі-
кації та перепідготовки вчителів у регіоні [1, с. 54].

Узагальнюючи, наведемо результати моніторин-
гового дослідження (2017), згідно з яким 46 підроз-
ділів із 66 опитаних називаються Центрами педа-
гогічної освіти, 13 – Школами професійної освіти, 
інші 7 мають бюро для надання академічної під-
тримки студентам [10]. Однак з огляду на напрями 
діяльності ці установи мало відрізняються одна від 
одної. Нирі продовжується процес розвитку Цен-
трів у напрямі врегулювання їх правових повнова-
жень відповідно до поставлених завдань.

Висновки. Отже, історичними передумовами 
створення Центрів педагогічної освіти Німеччини 
стали процеси об’єднання вищих педагогічних 

шкіл з університетами наприкінці минулого сто-
ліття. Відкриття Центрів було спричинено недо-
статністю практичного компонента та організа-
ційними особливостями професійної підготовки 
учителів в університетах. Однак більш детальний 
аналіз дозволяє зробити висновок, що створення 
Центрів педагогічної освіти є одним з інноваційних 
підходів для покращення якості педагогічної освіти 
та забезпечення ефективного розвитку професій-
ної компетентності вчителів впродовж життя.

Як бачимо, в процесі еволюції Центри перетво-
рились із бюро для керівництва педагогічною прак-
тикою та координації професійної підготовки вчи-
телів на різних факультетах на центральні наукові 
установи або Школи професійної освіти, основним 
завданнями яких є переведення професійної під-
готовки вчителя нового покоління на якісно новий 
рівень, створення умов для неперервного вдоско-
налення їхньої професійної компетентності.

Перспективами подальших пошуків у цьому 
напрямі вважаємо  дослідження змісту, форм та 
методів професійного розвитку вчителів у Центрах 
педагогічної освіти в Німеччині.
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METHODOLOGICAL FEATURES IN PROFESSIONALLY ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE SEAFARERS
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ

The article is devoted to the methodological 
features of professionally oriented foreign lan-
guage training of future seafarers. Professional 
communicative competence is the key one for 
future seafarers, because their professional 
activity takes place in the context of intercultural 
communication and interaction, and that is why 
it requires an adequate level of proficiency in a 
working foreign language. It is the ability to solve 
communicative tasks in a foreign language in 
the context of professional communication by 
means of communicative knowledge and skills in 
the performance of functional duties at sea. The 
specific conditions of professional activity of the 
command fleet were also determined. It is stated 
in the research that the most effective way of 
achieving the main objective of foreign language 
acquisitions – the development of spoken and 
written communicative skills – is the application 
of communicative-competency-based approach. 
The article describes the main principles of this 
approach which should be followed and real-
ized at each stage of the education process. 
The effectiveness of the educational process 
depends greatly on the determining of the con-
tent of education. It should comply with the inter-
national requirements to different ranks of ship-
board personnel which are stated in the STCW 
Convention adopted by IMO. Depending on the 
level of education, future seafarers must develop 
their communicative skills based on the appro-
priate professional context, i.e. the so called 
“context-based education” which makes it pos-
sible the development of critical thinking and cog-
nitive skills in cooperation with the communica-
tive ones. Both competency– and context-based 
approaches can be useful in solving problems 
of succession between the process of educa-
tion and the professional activity. The article out-
lines the IMO requirements for different stages 
in education of future seafarers, defines the aim 
and communicative objectives of stages and 
provides recommendations as for the effective 
means of communicative competency formation.
Key words: professional communicative com-
petency, communicative-competency approach, 
context-based education, professional English, 
educational motivation.

Статтю присвячено методологічним 
аспектам формування професійної комуні-

кативної компетенції майбутніх морських 
фахівців. Професійна комунікативна компе-
тенція є одною з ключових для майбутніх 
моряків, адже їх професійна діяльність від-
бувається в умовах міжкультурного спіл-
кування та взаємодії і саме тому вимагає 
адекватного рівня володіння робочою іно-
земною мовою. Це здатність розв’язувати 
комунікативні завдання іноземною мовою 
в умовах професійного спілкування засо-
бами комунікативних знань та умінь під час 
виконання функціональних обов’язків осо-
бами плавскладу морського торговельного 
флоту. Основний метод підвищення якості 
підготовки інженерів різних напрямів – роз-
виток їх професійно-особистісного станов-
лення. Нові вимоги до сучасного морського 
фахівця зумовлюють пошук сучасних під-
ходів (змісту, методів, засобів навчання) до 
їх професійної підготовки в контексті ідей 
постіндустріального суспільства. У зв’язку 
з цим очевидна необхідність вдосконалення 
формування та розвитку у майбутніх мор-
ських офіцерів комунікативної компетенції 
як професійної якості, що забезпечує здат-
ність грамотно і ефективно спілкуватися, 
досягати успіху в професійній діяльності, 
ефективно вирішувати професійні про-
блеми, займати професійну діалогічну пози-
цію, формулювати власні судження і аргу-
ментувати їх. Ефективність професійного 
спілкування на морі стає запорукою безпеч-
ного виконання функціональних обов’язків. 
На підставі аналізу наукових досліджень 
визначено професійну комунікативну ком-
петентність як інтегральну характерис-
тику з іншомовною комунікативною компе-
тентністю у складі та професійно важливу 
властивість. Визначено важливість комуні-
кативно-компетентнісної методики викла-
дання для навчання іноземної мови. Це здат-
ність розв’язувати комунікативні завдання 
іноземною мовою в умовах професійного 
спілкування засобами комунікативних знань 
та умінь під час виконання функціональних 
обов’язків особами плавскладу морського 
торговельного флоту.
Ключові слова: професійна комунікативна 
компетенція, комунікативно-компетент-
нісний підхід, іноземна мова, мотивація мор-
ських фахівців.
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Problem statement. Mainly to improve the 
training quality of seafarers in various fields is 
their professional and personal development. New 
requirements to specialists determine the search for 
modern approaches (content, methods, and teaching 
aids) for their professional training.

Therefore, it is necessary to improve the formation 
and development of communicative competence 
among future seafarers as a professional quality that 
ensures the ability to communicate competently and 
effectively, achieve success in professional activities, 
effectively solve professional problems, have a 

professional dialogical position, formulate their own 
judgments and prove them [296].

At present, the system of general and professional 
education is being in the process of fundamental 
changes, which, as never before, orient specialists 
towards creativity in their professional activities. The 
main goal of modern professional education is to train 
a well-qualified, competent specialist who is ready to 
work in an increasingly competitive labor market.

Modern professional activity offers special 
demands for the communicative training of specialists, 
which comes out in the ability to negotiate, conduct a 
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dialogue, correlate to language means with training 
tasks and conditions.

Special requirements make demands on the 
communicative training of sea-going specialists, 
since this activity of specialists in conditions of market 
economy is associated with negotiations, problem-
solving, and sand preparation of maritime papers.

Having great educational potential, the discipline 
“Maritime English” and “English (for professional 
purposes)” in higher maritime educational institutions, 
solving the problem of personal development, 
is a resource for the systematic adjunction of 
professional knowledge, formation and development 
of communication skills. These disciplines are 
developed on the basis of the Model Course in English 
IMO (International Maritime Organization), edited in 
2015 (Model Course 3.17 Maritime English). Due to 
properly organized English classes, cadets/ students 
have communication skills at the level specified by 
convention documents and national requirements [3].

Analysis of recent research and publications. 
Professional communicative competence of marine 
specialists is defined as an integral characteristic 
and professionally important property; ability to solve 
communicative tasks in a foreign language in the 
conditions of professional communication by means 
of communicative knowledge and skills necessary 
for efficient and safe operation of the vessel and 
the ship's crew management. Effective professional 
communication becomes a guarantee of safety at sea 
when solving professional tasks.

The higher establishments have got a special 
task – to prepare a competent specialist, and without 
mastering communication skills, no activity can be 
effective. The researchers outline the issues of the 
structure and content of professionally oriented 
communicative competence due to its specifics 
(Z. Kornieva, О. Pavlenko, К. Yakushko), features 
of professional training at different specialties 
(N. Ogorodnyk, N. Kuchumova, L. Manyuk) 
and some aspects and pedagogical conditions 
of information of communicative competence 
(R. Gryshkova, O. Pavlenko, I. Sekret, V. Smelikova, 
M. Soter). However, a systematic definition up to the 
methodological features of professionally oriented 
communicative competence formation of future 
specialists in the maritime industry at different stages 
of training is currently not identified [2, p. 116].

The purpose of the article is to outline general 
methodological features of professionally oriented 
foreign language training of future seafarers on the 
basis of communicative and competence approaches.

Presentation of the main material. Competence 
is defined as the ability to acquire and apply knowledge 
and skills in a real life situation or in professional 
activities. The issue of competence formation  
of specialists is one of the most pressing problems  
of modern education.

As the competencies are dynamic, they are 
manifested and can be assessed only in the course 
of practical activity, and their level can be increased 
continuously throughout the entire professional 
life. As for the key professional competencies, they 
mean ability of an individual to solve problems that 
arise during the process of professional career 
and they do not rely on the profession or specialty. 
Describing the concept, we would like to note that 
educational competencies are system characteristics 
of personally-oriented approach to education, since 
they relate exclusively to the student’s personality 
and are checked only in the process of performing a 
certain set of actions. Mastering key competencies is 
an indicator of the social and psychological maturity 
of an individual. Gained knowledge and formed on its 
basis skills facilitate the development of personality 
to the extent that they correspond to its needs 
(personally significant) and can be applied in practical 
activity. There arises a problem that the content of 
education should be aimed not so much at improving 
specific professional knowledge and skills, as at 
developing key competencies (the ability to solve 
problems, creative communication skills, willingness 
to learn, etc.)

In recent years, the one among the progressive 
courses in professional training of marine specialists 
in the higher maritime establishments is the 
competence-based approach, which corresponds 
to the general concept of the educational standard 
adopted in most developed countries and is directly 
related to the reassessment of the content of 
education and the educational result on the system of 
key competencies.

High communicative preparedness of students 
implies fluency in English – as one of the most 
common foreign languages, and ethics, modern 
methods and means of communication.

The competence forming process of cadets/
students in the study of foreign languages in 
Ukrainian maritime higher establishments should 
be aimed at: ensuring the required level of foreign 
language communicative competence in most types 
of speech activities; formation of general competence 
for specialists; integration of competence in the 
process of self-check activity; development of creative 
potential of cadets/students, their intellectual and 
professional abilities in the process of professional 
training; expanding their worldview based on 
solving professionally important tasks; increase of 
professional motivation; development of personal and 
professional qualities. In the process of mastering 
foreign language communicative competence there 
reveals not only the solution of communicatively 
significant tasks, but also the acquisition of 
professionally significant knowledge, skills, and 
abilities. There is a development of professional skills 
necessary for dealing with professional tasks.
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Thus, the main purpose of language learning 
is learning speech activity, communication, which 
combines two important components: the process of 
communication (performing certain speech actions 
due to the situation and purpose) and the result of 
communication (achieving a communicative pragmatic 
goal of communication process). Achieving this goal 
involves the necessity of integrated development 
of grammar, vocabulary and pronunciation in the 
simultaneous development of reading, listening, 
speaking and writing [4, p. 17].

Based on our own experience, we believe that 
the most effective is the communicative-competence 
method of teaching using elements of blended 
and interactive learning, as it aims development of 
communicative competence of future specialists in 
the maritime industry, also meets the requirements of 
STCW upon the ability of seafarers to use English for 
professional purposes freely [4, p. 76]. The primary 
goal of communicative approach is to teach the 
discipline in such a way that will develop students’ 
communicative competence. This methodology 
has proved to be effective because it promotes the 
purposefulness of learning, increases motivation, 
actualization of basic knowledge and ensures the 
extensive activity of cadets/students while learning 
process. During active communication in English, 
cadets/students develop both their communication 
skills and strategies, and knowledge of the language 
itself [1, p. 77]. The methodological aspects of the 
communicative approach are taken into account 
and are essential at all stages in professional 
training of cadets/ students of maritime educational 
establishments, as they are fundamentally necessary 
basis for unique competence. The suggested 
communicative competence approach for achieving 
the common purpose of training process as 
development of practical, communicative competence 
to professionally-oriented communication provides:

− learning foreign language through the language, 
which means constant usage of foreign language up 
to the material that will be implemented by seafarers 
in professional real-life situations;

− learning by doing – development of 
communicative skills of cadets/ students by means 
of applying concrete active communicative tasks (ask 
and answer the questions, discussions, negotiation, 
sharing ideas, problem solving, etc.);

− combination of pair, individual, group works 
with debates, brainstorming, role-plays – in variation 
and mixing gives high results [2, p. 116].

The organizational feature of the professionally-
oriented foreign language competence formation 
method of future seafarers is systematic, purposeful 
and continuous work on the organization and 
improvement of communicative skills of cadets/ 
students based on an interdisciplinary approach 
(discussion and analysis during foreign language 

classes, knowledge gained at professional discipline 
classes) and during their sea-going practice (in the 
form of individual tasks and projects) on merchant fleet 
ships. However, in order to implement the principles 
of inter-disciplinarity, it is necessary to determine the 
basic requirements for a certain stage of education 
and find out how it may affect on the methodological 
features of professionally oriented foreign language 
training of future seafarers [2, p. 117].

We define the professional communicative 
competence of the seafarers as an integral 
characteristic and a professionally important property; 
it is the ability to solve communicative tasks using a 
foreign language in the conditions of professional 
communication by means of communicative 
knowledge and skills that are required for efficient and 
safe operation of the vessel and management of the 
ship’s crew. The demand of safety at sea is effective 
professional communication in solving professional 
problems. The effective communication of seafarers 
means the ability to receive information and share it 
through active collaboration.

Conclusions. Thus, we have come up to 
conclusion that in accordance with the concept of 
formation of professionally oriented communicative 
competence of future specialists in the maritime 
industry, cadets/ students should develop lexical, 
grammatical and semantic competence, shape critical 
thinking skills and develop verbal-logical thinking and 
skills of self-learning and self-improvement.

Therefore, the basic key settings of professionally 
oriented communicative foreign language training 
of future seafarers methodology should be followed 
during each practical foreign language lesson, 
depending on the stage of learning and the level 
of language proficiency, which will promote the 
development of cadets’/students’ communication 
skills needed for solving professional problems.
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО  
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ:  
ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ
METHODOLOGICAL BASIS OF HISTORICAL AND PEDAGOGICAL  
COVERAGE OF YOUTH PREPARATION FOR FAMILY LIFE PROBLEM: 
RESEARCH PRINCIPLES

Стаття присвячена одній з актуальних про-
блем вітчизняної освіти – підготовці молоді 
до сімейного життя. Констатовано значну 
увагу вітчизняної педагогічної думки до вияв-
леної проблеми на тлі сучасного розвитку 
суспільства та зазначено, що проблема має 
свою передісторію вивчення та розв’язання, 
тому стверджується, що історико-педа-
гогічне висвітлення визначеної проблеми 
сприятиме виявленню позитивного досвіду, 
який варто врахувати відповідно до ниніш-
ніх реалій. На підставі звернення до вітчиз-
няних психолого-педагогічних джерел зро-
блено висновки про артикуляцію проблеми 
переважно на встановленні причин, що при-
зводять до недостатньої сформованості 
в сучасної української молоді психологічної 
готовності до шлюбно-сімейних відносин, 
та обмеженні уваги історико-педагогічних 
досліджень у визначеному напрямі питан-
нями поглядів педагогів минулого щодо ста-
тевого виховання молоді та їхнього став-
лення до виконання батьківських обов’язків. 
Доведено, що в історико-педагогічному 
ракурсі проблема має бути висвітлена 
ширше, оскільки вона стосується також 
питань морального виховання учнівської 
молоді, ціннісної системи родинного вихо-
вання, розподілу гендерних ролей та моде-
лей поведінки тощо.  На основі звернення 
до наукових праць вітчизняних вчених щодо 
методології науково-педагогічних дослі-
джень наголошено на відсутності «універ-
сального» переліку методологічних принци-
пів щодо науково-педагогічного дослідження 
та виявлено ті методологічні принципи, що, 
на думку автора, є найбільш продуктивними 
у вивченні проблеми підготовки молоді до 
сімейного життя в історико-педагогічному 
ракурсі. До цих принципів зараховано прин-
ципи науковості, об’єктивності, детермі-
нізму, єдності зовнішніх впливів і внутрішніх 
умов розвитку історизму та системності. 
Сукупність цих принципів має стати запо-
рукою  цілісного аналізу проблеми дослі-
дження. Зроблено висновок, що виокрем-
лені принципи становлять методологічну 
базу дослідження та слугують підґрунтям 
для встановлення методологічних підходів 
та виявлення конкретного дослідницького 
інструментарію (методів) щодо вивчення 
заявленої проблеми.
Ключові слова: методологія, методоло-
гічна принципи, науковість, об’єктивність, 

детермінізм, історизм, системність, підго-
товка молоді до сімейного життя.

The article is devoted to one of the current 
problems of national education – young people 
preparation for family life. Considerable attention 
of domestic pedagogical thought with regard to 
the identified problem on the ground of modern 
society is stated and it is also noted that the 
problem has its study and solution background, 
so it is asserted that the historical and peda-
gogical coverage of the problem will contribute 
to the identification of positive experiences that 
should be considered in accordance with cur-
rent realities. Based on the appeal to domestic 
psychological and pedagogical sources, the 
following conclusions have been drawn: the 
articulation of the problem mainly on establish-
ing the causes leading to insufficient maturity of 
modern Ukrainian youth for marital and family 
relations, and limited attention on past historical 
and pedagogical research on the sexual educa-
tion of young people and their attitude to parental 
responsibilities. It is proved that in the historical 
and pedagogical perspective the problem should 
be covered more widely, as far as it concerns the 
following issues: moral education of students, the 
value system of family education, the distribution 
of gender roles and behavior patterns and more. 
Based on the appeal to the scientific works of 
domestic scientists on the methodology of scien-
tific and pedagogical research, the lack of a “gen-
eral” list of methodological principles for scientific 
and pedagogical research was emphasized and 
the methodological principles that, in the author's 
opinion, are the most productive in studying the 
problem of young people preparing for family life 
in the historical and pedagogical perspective are 
defined. These principles include the principles 
of scientificity, objectivity, determinism, unity of 
external influences and internal conditions for the 
development of historicism and systematics. The 
combination of these principles should become 
the key to a holistic analysis of the research 
problem. It is concluded that the selected prin-
ciples constitute the methodological basis of 
the study and serve as a basis for establishing 
methodological approaches and identifying spe-
cific research tools (methods) to study the stated 
problem.
Key words: methodology, methodological prin-
ciples, scientificity, objectivity, determinism, his-
toricism, systematic approach, youth preparation 
for family life.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема підготовки молоді до сімейного життя 
нині є надзвичайно злободенною, особливо в 
умовах скорочення населення України, що відбу-
вається внаслідок дії низки факторів, серед яких, 
на нашу думку, ключовим є зменшення народжу-
ваності через неготовність молоді до відпові-

дального батьківства та вступу в шлюбно-сімейні 
відносини. Тому вітчизняна наукова, зокрема пси-
холого-педагогічна думка, достатньо уважно ста-
виться до виявленої проблеми, аналізуючи її на 
тлі сучасного розвитку суспільства. Утім проблема 
має свою передісторію вивчення та розв’язання. 
Історико-педагогічне висвітлення визначеної  
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проблеми, на нашу думку, сприятиме виявленню 
позитивного досвіду, який варто врахувати відпо-
відно до нинішніх реалій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних науковців, які в різний спосіб 
актуалізують питання готовності молоді до сімей-
ного, життя варто назвати Т. Буленко, А. Дени-
сенко, В. Захарченко, Л. Крижановську, О. Міненко, 
О. Скориніна-Погрібну та ін., які зосереджують 
свою увагу на психологічному аспекті проблеми. 
Зокрема, психологи виявляють тенденції щодо 
шлюбно-сімейних уявлень сучасної молоді [8] та 
пропонують низку діагностичних методик, які дають 
змогу виявити «найбільш актуальні проблеми в 
дошлюбний період» та сприяють створенню для 
респондентів напрямів корекційної програми [5]. 
Тобто наукові дослідження психології у визначе-
ному напрямі переважно спрямовані на встанов-
лення причин, що призводять до «недостатньої 
сформованості в сучасної української молоді пси-
хологічної готовності до шлюбно-сімейних відно-
син», та пошук відповідних корекційних методик 
«формування та корекції психологічної готовності 
молоді до шлюбно-сімейних відносин» [8, c. 193].

Дещо інший підхід до висвітлення питання 
пропонують педагоги, які артикулюють виховний 
аспект проблеми, зосереджуючи увагу на питан-
нях виховного впливу переважно на старшоклас-
ників і студентську молодь задля відновлення сис-
теми «сімейних цінностей» (І. Сіданіч), виховання 
в «юнаків і дівчат моральної готовності до того, як 
стати чоловіком і дружиною, батьком і матір’ю» 
(А. Красевич). За таких умов, за твердженням нау-
ковців, «педагоги мають акцентувати на морально-
психологічних питаннях, розв’язання яких сприяло 
б формуванню правильних взаємин між статями, 
унеможливлювало статеву розпусту, закладало 
підвалини міцної сім’ї в майбутньому» [3, с. 58].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Представлені вище під-
ходи до проблеми підготовки молоді до сімейного 
життя є сталими, утім сама проблема, як зазнача-
лося вище, не є новою (проте актуальною), тому 
педагогічною наукою накопичений значний досвід 
її розв’язання. Звернення до педагогічних праць 
з означеної проблеми переконує в залученні 
вітчизняними вченими до аналізу проблеми підго-
товки молоді до сімейного життя творчого спадку 
Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, І. Песта-
лоцці, М. Пирогова, К. Ушинського, П. Лесгафта, 
Б. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
чиї педагогічні надбання становлять класику педа-
гогічної думки. Утім використання досвіду педаго-
гів минулого переважно стосується їхніх поглядів 
щодо статевого виховання молоді та їхнього став-
лення до виконання батьківських обов’язків. Вва-
жаємо, що в історико-педагогічному ракурсі про-
блема має бути висвітлена ширше, оскільки вона 

стосується також питань морального виховання 
учнівської молоді, ціннісної системи родинного 
виховання, розподілу гендерних ролей та моде-
лей поведінки тощо. Отже, історико-педагогічне 
висвітлення питання підготовки молоді до сімей-
ного життя потребує конкретизації методологічних 
засад, а саме  системи наукових принципів, на 
яких базується її висвітлення.

Мета статті – окреслити методологічні засади 
висвітлення проблеми підготовки молоді до сімей-
ного життя в історико-педагогічному аспекті.

Виклад основного матеріалу.  Сучасна педа-
гогічна наука стверджує, що необхідною умовою 
проведення якісного науково-педагогічне дослі-
дження є вивчення певного факту, явища педа-
гогічної дійсності з використанням відповідного 
методологічного апарату, тобто визначення сут-
ності методології конкретного дослідження. Отже, 
історико-педагогічне висвітлення проблеми підго-
товки молоді до сімейного життя задля цілісності, 
ґрунтовності, послідовності дослідження та отри-
мання доказових результатів також потребує вста-
новлення відповідного предмета дослідження та 
його завдання, методології.

Передусім зазначимо, що у своїй роботі спи-
раємося на погляди авторського колективу 
монографії «Методологічні засади педагогічного 
дослідження»: «Розробка методології – це обґрун-
тування проєкту майбутнього педагогічного дослі-
дження. Обґрунтована та реалізована методоло-
гія дозволяє досліднику отримати нове наукове 
знання» [7, с. 91]. Привабливою здається і позиція 
колективу авторів «Основ науково-педагогічних 
досліджень» (І. Аносов, М. Елькін, М. Головкова, 
А. Коробченко), які зазначають, що методоло-
гія аналізує та оцінює філософські та світоглядні 
позиції, на які спирається дослідник, та «як вчення 
про способи та прийоми дослідження, методоло-
гія розглядає суттєві характеристики конкретних 
методів пізнання, що складають загальний напрям 
досліджень» [9, c. 16].

Генезис розв’язання проблеми підготовки 
молоді до сімейного життя має бути висвітлений 
з опорою на систему принципів наукового дослі-
дження, методологічних підходів та сукупності 
методів (загально-наукових та конкретно-науко-
вих). Попри взаємопов’язаність та взаємозумов-
леність визначених компонентів методології дослі-
джені принципи відіграють ключову роль, оскільки 
є базою для відбору певної системи методологіч-
них підходів та методів як інструментів здійснення 
дослідження. За твердженням С. Важинського та 
Т. Щербак, «під принципом у науковій теорії розу-
міють найабстрактніше визначення ідеї (початкова 
форма систематизації). Принцип – це правило, 
що виникає у результаті суб’єктивно обдуманого 
досвіду людей» [1, с. 36]. Із визначених позицій 
звертаємо увагу на слушну думку авторів видання 
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«Основи науково-педагогічних досліджень» 
(П. Лузан, І. Сопівник, С. Виговська) про те, що 
«методологічні принципи, конкретизовані умовами 
дослідження, виступають теоретичним підґрунтям 
у побудові методики дослідження» [10]. Серед 
принципів науково-педагогічного дослідження 
називають принципи: об’єктивності, сутнісного 
аналізу, генетичний, єдності логічного та історич-
ного, концептуальної єдності дослідження, єдності 
динамічного і статичного (П. Лузан, І. Сопівник, 
С. Виговська); розвитку, загального зв’язку, діа-
лектичної єдності теорії і практик, об’єктивності, 
єдності історичного і логічного, наступності, між-
дисциплінарності, всебічності (Ю. Агапов); детер-
мінізму, відповідності та субсидіарності (С. Важин-
ський, Т. Щербак); об’єктивності, сутнісного аналізу, 
генетичний та концептуальної єдності (В. Загвя-
зинський) тощо.  Наведені позиції вчених демон-
струють відсутність «універсального» переліку 
методологічних принципів щодо науково-педаго-
гічного дослідження та спонукають до виявлення 
тих принципів, які є найбільш продуктивними у 
вивченні проблеми підготовки молоді до сімейного 
життя в історико-педагогічному ракурсі.

Серед принципів, які, на нашу думку, варто 
покласти в основу дослідження зазначеної про-
блеми, варто зарахувати принципи науковості, 
об’єктивності, детермінізму, історизму та сис-
темності. Сукупність цих принципів стає запо-
рукою  цілісного аналізу проблеми дослідження, 
оскільки принцип науковості забезпечує належний 
сучасному рівню розвитку знань щодо проблем 
сім’ї та виховання розгляд проблеми, її логічне 
та послідовне розкриття з опорою на наявні в 
педагогічній науці концепції, теорії, погляди щодо 
порушеної проблеми. Принцип об’єктивності 
прямо пов’язаний із принципом науковості, 
оскільки забезпечує неупереджене та різнобічне 
висвітлення проблеми, дає змогу врахувати різні 
погляди на проблему дослідження та передбачає 
виключення «суб’єктивізму, однобічності і уперед-
женості в підборі і оцінці фактів» [2, с. 73].

На думку А. Литвина, який викладає позицію 
В. Загвязинсього, принцип об’єктивності «виража-
ється в усебічному врахуванні чинників та умов, 
які породжують певне педагогічне явище, адек-
ватності дослідницьких підходів і засобів; перед-
бачає виключення суб’єктивізму, однобічності, 
упередженості в підборі й оцінюванні фактів  
[6, с. 27]. Тому в розгляді проблеми підготовки 
молоді до сімейного життя цей принцип є необ-
хідним, оскільки допомагає уникнути оціночних 
суджень щодо правильності/неправильності пове-
дінки молоді та встановити витоки тієї чи тієї пове-
дінки, тобто виявити фактори, що її детермінують. 
Отже, принцип детермінізму (спричинення) також 
стає одним із провідних у вивченні визначеної 
проблеми, оскільки дає змогу виявити систему 

зовнішніх впливів та внутрішніх умов розвитку про-
блеми дослідження, що загалом забезпечує ціліс-
ність проведеної роботи.  У контексті вивчення 
становлення та розвитку педагогічних поглядів на 
проблему підготовки молоді до сімейного життя 
зважаємо на визначення сутності детермінізму, 
представлене С. Важинським та Т. Щербак, які 
зазначають, що «детермінізм виступає, перш 
за все, у формі причинності як сукупності обста-
вин, які передують у часі якій-небудь даній події  
і викликають її. Тобто має місце зв’язок явищ і про-
цесів, коли одне явище, процес (причина) за пев-
них умов породжує, виробляє інше явище, процес 
(наслідок)» [1, c. 37]. Тому цей принцип є універ-
сальним для науково-педагогічних досліджень та 
обов’язковим для досліджень історико-педагогіч-
них, оскільки допомагає встановити зв’язок між 
подіями різного рівня та визначити рушійні сили 
розвитку педагогічного явища.

Експлікуючи думку авторів навчального посіб-
ника «Основи наукових досліджень» (згаданого 
вище) щодо дії принципу детермінації в дослі-
дженні особистості на предмет нашого вивчення, 
можемо сказати, що принцип детермінізму фор-
мує три підсистеми детермінації: минуле, нинішнє 
та майбутнє [9, с. 30].  Тому власне цей принцип 
та історико-педагогічне спрямування вивчення 
проблеми підготовки молоді до сімейного життя 
визначають використання принципу історизму у 
висвітленні аналізованої проблеми. Використання 
принципу історизму в історико-педагогічному дослі-
дженні також є обов’язковим, але його дотримання, 
на нашу думку, полягає не лише у хронологічному 
відтворення періодів, етапів розвитку того чи того 
явища, хоча саме таке тлумачення зустрічаємо в 
низці сучасних наукових публікацій. Прикладом 
такого тлумачення вважаємо працю О. Кизинець та 
І. Козинця «Розгляд і співставлення наявних у нау-
ковій літературі методологічних підходів і позицій 
науковців до розуміння проблеми управління роз-
витком шкіл передового досвіду в системі методич-
ної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ 
ст.». Тут автори тлумачать принцип історизму як 
такий, що вимагає розгляду предмета дослідження 
«в динаміці, з урахуванням виявлених тенденцій, 
історичних і соціокультурних передумов» [4, с. 100]. 
На нашу думку, тут йдеться, скоріше, не про прин-
цип історизму, а про використання історичного під-
ходу до розглядуваного явища.

На нашу думку, опора на принцип історизму 
дає змогу відтворити розвиток явища в його істо-
ричному контексті, з урахуванням особливостей 
певних етапів його соціокультурного розвитку, 
зокрема в педагогічному аспекті. Цей принцип 
дає змогу уникнути оціночності суджень та сприяє 
об’єктивності висвітленні досліджуваного матері-
алу, оскільки ті чи ті погляди науковців, що можуть 
здаватися нині застарілими та непродуктивними, 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

42 Випуск 36. 2021

свого часу могли мати прогресивний характер 
та загалом вплинули на розвиток проблеми, що 
досліджується. Тому принцип історизму перед-
бачає урахування конкретних історичних умов 
формування та розвитку педагогічного явища/
проблеми, що можливе за умов дотримання прин-
ципу системності, завдяки якому відбувається 
упорядкування отриманих у процесі досліджень 
фактів, структурна побудова самого дослідження 
як взаємозв’язку всіх його змістових елементів. 
Принцип системності забезпечує цілісність про-
веденого дослідження, валідність його висно-
вків.  Тому виявлені у процесі дослідження детер-
мінанти (впливові чинники), що зумовлюють 
розвиток проблеми з урахуванням історичного 
контексту, становлять певну систему, що дає під-
стави для виявлення низки провідних тенденцій у 
генезі аналізованого явища.

Висновки. Викладений матеріал є лише почат-
ком системного пошуку методологічних основ 
вивчення проблеми підготовки молоді до сімейного 
життя в історико-педагогічній ретроспективі. Вио-
кремлені принципи (науковість, об’єктивність, детер-
мінізм, історизм та системність) становлять мето-
дологічну базу дослідження та слугують підґрунтям 
для встановлення методологічних підходів та вияв-
лення конкретного дослідницького інструментарію 
(методів) щодо вивчення заявленої проблеми.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та органі-

зація наукових досліджень. Навчальний посібник. Суми : 
Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2016, 2016. 260 с.

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження : Мето-
дологічні поради молодим науковцям. Київ – Вінниця : 
ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

3. Каніболоцька Л.В., Кубіцький С.О. Форму-
вання готовності старшокласників до сімейного 
життя. Вісник Національного університету оборони  
України. 2013. № 4(35). С. 58–61.

4. Козинець О.Д., Козинець І.А. Розгляд і співстав-
лення наявних у науковій літературі методологічних 
підходів і позицій науковців до розуміння проблеми 
управління розвитком шкіл передового досвіду в 
системі методичної освіти України другої половини  
ХХ – початку ХХІ ст. Вісник Черкаського універси-
тету. 2017. № 4. С. 96–105.

5. Крижановська Л.Г., Скориніна-Погребна О.В. 
Особливості емоційної готовності молоді до шлюбно-
сімейних відносин. Проблеми екстремальної та 
кризової психології. 2016. № 20. С. 109–117.

6. Литвин А. Методологія у проекції педагогіч-
них досліджень. Педагогіка і психологія професійної 
освіти. 2014. №5. С. 20–35.

7. Методологічні засади педагогічного дослі-
дження : монографія / авт. кол. : Є.М. Хриков,  
О.В. Адаменко, В.С. Курило та ін. Луганськ : Вид-во 
ДЗ  «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 248 с.

8. Міненко О.О. Психологічна готовність молоді 
до шлюбно-сімейних відносин. Актуальні проблеми 
психології. 2019. Т.ІХ. Вип. 12. С. 186–195.

9. Основи науково-педагогічних досліджень :  
навчальний посібник / І.П. Аносов, М.В. Елькін,  
М.М. Головкова, А.А. Коробченко.  Мелітополь :  
ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2015. 218 с.

10. Основи науково-педагогічних досліджень / 
Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Київ, 2010. 
URL: https://bahmat.at.ua/MET_NAUK_DOSL/S.
VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

43

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

FEATURES OF PREPARATION OF CHILDREN’S  
DANCING GROUP IN CHINA
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИТЯЧОГО  
ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В КИТАЇ

UDC 793.3-053.5(510)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.8

Zhang Guomin,
Postgraduate at the Department  
of Education and Innovative Pedagogy
H.S. Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University

Chinese national traditions of choreography are 
the coverage of the culture with an exceptionally 
long history, reflections of the folk foundations of 
dance, court dances, the art of Chinese opera, 
elements of martial arts and Chinese philosophy. 
The development of Chinese national traditions 
of choreography took place from generation to 
generation, from one historical era to another, 
and in their present form they represent a sta-
ble system that should be studied, researched, 
adopted. The national traditions of China’s chore-
ography are recognized as an intangible cultural 
heritage of the countries.
Choreography for a child is always a challenge, 
an opportunity to express oneself; it is a place of 
socialization and self-realization, physical culture 
and spiritual development. The Chinese national 
traditions of choreography have absorbed the 
history of the development of generations of the 
Chinese people with respect for both the titular 
nation and national minorities. As an intangible 
cultural heritage of the country, these traditions 
are a stable system that should be studied, ana-
lyzed and adopted.
The purpose of the article is to identify the features 
of the formation of a children’s dance group in the 
People’s Republic of China. During the research, 
theoretical research methods were used: analysis 
of literature on the issues of choreographic edu-
cation in China, the peculiarities of working with 
children in dance groups in order to establish 
the relevance of the problem under study; com-
parative analysis of training systems for children’s 
dance groups in Ukraine and China; synthesis as 
a process of objectively revealing the integrity of 
the process of preparing children’s dance groups; 
abstraction to highlight the essential features and 
connections of the unity of the process of choreo-
graphic training of young people; ideologization of 
the process of preparing children’s dance groups 
in order to identify the prototype of the real pro-
cess of training dancers in today’s conditions; gen-
eralization of the experience of training children’s 
dance groups in Ukraine and China in order to 
highlight the best achievements.
The results of the article are the identification of 
high requirements for the abilities and capabilities 
of the future participant of the children’s dance 
group, namely, for his professional dance data, 
such as eversion of the foot, condition of the foot, 
dance step, body flexibility, jump. The pedagogi-
cal foundations of the training of future dancers in 
choreographic classes in China are highlighted; 
they have personal significance for the theory 
and history of pedagogy through the study of 
authentic conditions and methods of transfer-
ring dance mastery, the development of a holistic 
type of artistic culture in the context of transfer-
ring the experience of artistic creativity, contribute 
to the development and implementation of effec-
tive programs for working with children. dance 
groups in Ukraine.
Key words: choreography, preparation, Peo-
ple’s Republic of China, children’s team.

Китайські національні традиції хореогра-
фії – це висвітлення культури з виключно 
тривалою історією, відображенням у собі 
народних основ танцю, придворних танців, 
мистецтва китайської опери, елементів 
бойових мистецтв і китайської філософії. 
Розроблення китайських національних тра-
дицій хореографії відбувалося від покоління 
до покоління, від однієї історичної епохи до 
іншої, і в сучасному вигляді вони являють 
собою стійку систему, яку варто вивчати 
та переймати. Національні традиції хорео-
графії Китаю визнані нематеріальним куль-
турним надбанням країни.
Хореографія для дитини – це завжди виклик, 
можливість самовиразитися; це місце вира-
ження соціалізації та самореалізації, фізичної 
культури й духовного розвитку. Китайські 
національні традиції хореографії увібрали 
історію розвитку поколінь китайського 
народу з повагою як до титульної нації, так і 
до національних меншин.
Метою статті є виявлення особливос-
тей формування дитячого танцювального 
колективу в Китайській Народній Республіці. 
У процесі розгляду цього питання викорис-
тано такі теоретичні методи дослідження: 
аналіз літератури щодо хореографічної 
освіти Китаю та стосовно особливостей 
роботи з дітьми в танцювальних колекти-
вах; компаративний аналіз систем підго-
товки дитячих танцювальних колективів 
України та Китайської Народної Республіки; 
синтез як процес об’єктивного виявлення 
цілісності процесу підготовки дитячих тан-
цювальних колективів; абстрагування задля 
виокремлення суттєвих ознак і пошуку 
зв’язків у процесі хореографічної підготовки 
молоді; ідеологізацію процесу підготовки 
дитячих танцювальних колективів; узагаль-
нення досвіду підготовки дитячих танцю-
вальних колективів України та Китайської 
Народної Республіки.
Результатами дослідження є з’ясування 
встановлених високих вимог до здібностей і 
можливостей майбутнього учасника дитя-
чого танцювального колективу (зокрема, 
до його професійних танцювальних даних), 
визначення педагогічних основ підготовки 
майбутніх танцівників у хореографічних 
класах Китаю, які мають вагоме значення 
для теорії та історії педагогіки завдяки 
вивченню автентичних умов і методів 
передачі танцювальної майстерності, роз-
витку цілісного типу художньої культури в 
контексті передачі досвіду художньої твор-
чості, а також сприяють розвитку й упро-
вадженню ефективних програм для роботи 
з дитячими танцювальними колективами в 
Україні.
Ключові слова: хореографія, підготовка, 
Китайська Народна Республіка, дитячий 
колектив.
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Introduction. The pedagogy of Chinese 
choreography is an inextricable unity of pedagogical 
foundations and artistic creativity, absorbing the living 
ties of art, training and education. Dance training involves 
high requirements for the abilities and capabilities of 
the future performer, research of the pedagogical main 
national traditions of choreography, which makes it 
possible to identify effective programs for the work of 
this system in order to develop and improve them.

Every year, thousands of children, who are 
not indifferent to dancing, come to choreographic 
groups, dance ensembles and studios. Thanks to 
international cooperation and open borders, many 
children’s dance teams are gaining popularity not 
only in their countries, but also far beyond their 
borders. TV broadly demonstrates children’s amateur 
performances, social networks introduce children’s 
choreographic groups. However, despite the lightness 
and skill of children, they dance, do not forget that 
behind this is the daily work of each child in particular, 
and the collective as a whole, as well as the leader of 
the children’s dance team.

Methodology of the research. Many thinkers 
from ancient sages (Aristotle, Confucius, Lao Tzu, 
Plato) to outstanding scientists of the XXI century 
spoke about the role of dance in the culture of society, 
about the importance of dance education of young 
people. Dance has a powerful educational potential 
[1, p. 6], has deep semantics [4], which must be 
studied in institutions of general secondary education 
and taken into account when forming a children’s 
dance group.

Mastering the elements of the art of dance,  
“… attraction to various types of artistic creativity 
through the disclosure and development of natural 
abilities, creative expression of personality” is one 
of the key components of competence in the “State 
Standard” of primary education in Ukraine. The art of 
dance occupies a similar place in the curriculum of 
school education in modern China [4].

The purpose of the article is to identify the 
features of the formation of a children’s dance group 
in the People’s Republic of China.

During the research, theoretical research 
methods were used: analysis of literature on the 
issues of choreographic education in China, the 
peculiarities of working with children in dance groups 
in order to establish the relevance of the problem 
under the study; comparative analysis of training 
systems for children’s dance groups in Ukraine 
and China; synthesis as a process of objectively 
revealing the integrity of the process of preparing 
children’s dance groups; abstraction to highlight the 
essential features and connections of the unity of the 
process of choreographic training of young people; 
ideologization of the process of preparing children’s 
dance groups in order to identify the prototype of the 
real process of training dancers in today’s conditions; 

generalization of the experience of training children’s 
dance groups in Ukraine and China in order to 
highlight the best achievements.

Results. Today, in the art of choreography, 
along with national, classical, ballroom, modern, 
etc. children’s choreography is distinguished, 
A. Shevchuk understands it as “a special sphere of 
choreographic art (a set of music and movements, 
dances, round dances, games, exercises, training 
systems), adapted or specially developed for children, 
appropriate and accessible for child to perceive and 
experience designed for reproductive and productive 
performances (corresponds to the performing-
inherited and performing-creative musical-motor 
abilities of children), which has a bright imaginative 
world and music, game plots, a simple and clear form, 
exact names of movements and dances, contains 
elements of pictorial and imitations, opportunities for 
imaginative dance improvisation, etc.” [6, p. 63].

The selection of children is of great importance 
in the preparation of a children’s dance team. At the 
same time, one should pay attention to the child’s 
external stage data, enters a dance group, and also 
check his professional data, such as the eversion 
of the foot, the condition of the foot (in particular, its 
rise), dance step, body flexibility, jump [1].

Eversion of the legs provides the ability to turn 
the legs (thighs, shins, feet) in the en dehors position 
(outward), when, with the body correctly set, the thighs, 
legs and feet are returned with their inner side outward.

To determine the eversion of the legs, the child is 
brought to the ballet barre and made up to the first 
position, holding the torso in an upright position, then 
they are asked to sit down deeply, constantly tearing off 
the heels so that the hips open as much as possible to 
the sides (supinated), that is, they propose to perform 
a grand plie. Holding his/her hips with hands just above 
the knees and helping the child to open up, you can 
see whether he/she does it with ease or with difficulty. 
With a good congenital eversion of the legs, the knees 
do not open wide during squats, but go forward, and it 
is impossible to open them with any effort.

An additional check of eversion is carried out by 
performing exercises called “frog”, which is performed 
lying on the back by pulling the feet to the buttocks 
with a gradual opening of the hips to the sides. If the 
knees lie loosely on the floor, it means that the child 
has eversion in the hip joint (while it is necessary to 
ensure that there is no deflection in the lower back).

The eversion of the legs in the hip joint can be 
checked in another way. The child stands sideways 
to the bar in the first position, adhering to the bar. 
Then the teacher lifts her leg to the side 90 degrees 
and gently pulls her back. In this case, it is necessary 
to ensure that the leg maintains the purl position. If 
the child has insufficient eversion of the legs, the heel 
and leg, when they are pulled back, do not maintain 
the eversion of the entire leg.
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Of great importance in dancing is the foot and its 
rise, which is determined during the eversion of the 
position of the legs and is checked in turn: first one 
leg, then the second. From the first position, the leg 
is extended to the side (to the second position), the 
knee is straightened. With careful efforts of the hands, 
the teacher checks the elasticity and flexibility of the 
foot. In the presence of a lift, the foot bends pliantly, 
forming a moon-faced shape in profile.

The foot is an anatomically and functionally 
complex apparatus – is a support for the human 
body and performs spring functions and functions of 
a balance regulator, promotes repulsion of the body 
while walking, running, jumping. And in classical 
dance it also plays a significant aesthetic role, 
creating a complete line of the dance pattern with its 
extended rise together with an extended leg.

According to the anatomical construction, the 
foot is distinguished as normal, arched and flat. 
There are two longitudinal vaults in the feet: inner 
and outer. Internal (spring) has a height of 5–7 cm, 
external (support) has about 2 cm. The foot has a 
transverse arch. Consolidation of the longitudinal 
and transverse arches manifests itself in flat feet. 
This defect negatively affects choreography lessons. 
Small flat feet with targeted training can be corrected 
by improving the arches of the feet.

The lift of the foot is the curvature of the foot along 
with the toes. The shape of the instep depends on 
the construction of the foot and the elasticity of its 
connection. There are three forms of instep of the 
foot: high instep, medium and small.

An indicator of the effectiveness of the dance is 
the so-called ballet step, which is determined with 
the purl position of the legs in three directions: to the 
side, forward and backward. One leg is checked first, 
and then the other. To check the ballet step, the child 
stands sideways to the barn, holding on to it with one 
hand, or is taken out to the middle of the hall. From 
the position of the legs (subject to the correct position 
of the body), the working leg in the wrong position, 
corrected in the knee joint and with an extended rise, 
is lifted towards the height to which the hip of the 
future dancer allows it to be done. After checking the 
magnitude of the passive (that which is carried out 
with the help of outside help) step, the active step 
is checked (the ability to raise the leg on its own). 
The criterion in this case is the height to which the 
child can raise the leg: for boys, the norm is at least  
90 degrees, for girls – above 90 degrees. You need to 
pay attention to how easily the leg is lifted.

The step also creates lines in the dance, provides 
breadth and freedom of movement. The amplitude 
of the step to the sides and forward depends on 
the degree of eversion of the legs and the mobility 
of the hip joint. The amplitude of the step backward 
depends on the mobility of the spinal column, the 
strength and elasticity of the posterior thigh muscle 

group. The amplitude of the stride contributes to the 
height of the jump.

One of the main professional requirements for 
those who are going to practice folk and classical 
dance is body flexibility. It is an indicator of the plasticity 
of the artist’s body, provides a dance composition 
with expressiveness, thereby contributing to the 
creation of a stage image. The flexibility of the body is 
determined by the amount of back and forth deflection 
of the child. To do this, they put it so that the legs are 
extended, the feet are closed, the arms are spread 
apart. Then the child bends back to the possible limit, 
while she is sure to be hedged by supporting her 
hands. Since the flexibility of the body depends on 
a number of components (the mobility of the joints, 
mainly of the hip, the flexibility of the spinal column, 
the condition of the muscles), it is worth paying 
attention to the correct deflection in the region of the 
upper thoracic and lower lumbar vertebrae.

Forward flexibility test (checking the flexibility of 
the spinal column and the elasticity of the popliteal 
ligaments) is also carried out by tilting the body down 
with the legs extended, both standing and sitting on 
the floor. The child should slowly tilt the body forward 
(strongly stretching the spine), trying to reach with 
the body (chest, abdomen) and the chair to the leg 
and at the same time grab the ankles of the legs with 
his hands. With good flexibility, the body usually tilts 
forward freely.

The flexibility of the body depends on the flexibility 
of the spinal column. The degree of mobility of the 
spinal column is determined by the structure and 
condition of the vertebral cartilage. Flexibility (or 
backward bend) should be in the lower thoracic and 
upper lumbar vertebrae. Tilting the body forward 
and downward is carried out by stretching the 
intervertebral discs, as well as the gastrocnemius, 
popliteal and hip muscles and ligaments.

After the selection of children for a dance group, 
the teacher-choreographer must first of all interest 
them in the art of dance, teach them to love and 
understand it. Acquaintance with folk traditions and 
rituals broadens the horizons of children, enriches 
them with new impressions. Acquisition of correct and 
strong dance skills, participation in the performance 
of dances, a creative approach to creating images, 
conversations between the teacher and children – all 
this develops in the child an aesthetic perception of 
the world, love for art, fosters a general culture, forms 
the correct criteria for assessing the art of dance. 
The interest of small artists, their ability to navigate 
not only in the art of dance, but also in songs, music, 
painting turns out to be quite fast. In the process of 
actively mastering the art of dance, children develop 
an artistic taste, they begin to notice and perceive 
beauty not only in art, but also in life [2, p. 10].

In China, the introduction of children to dance 
creativity begins at school. In some institutions 
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there are special choreographic classes (classes 
with in-depth study of folk dance), and, as a rule, 
children enter the choreographic class at the age 
of ten, training lasts 6 years. The basis of training is 
the study and performance of dances from different 
regions of the country: folk works of the titular nation 
and national minorities living nearby, as well as the 
study of the basics of classical dance [5].

The first year of study is the most important stage 
in the study of Chinese classical dance. During 
this period, the foundations are laid, the foundation 
on which the entire structure of Chinese classical 
dance will subsequently be built. Therefore, it is 
important that at this stage students understand and 
firmly master the principles of applying effort and 
correct execution of movements. The educator must 
carefully process the core skills, giving due attention 
to each element. The main requirement concerns the 
correct positioning of the body, it is also necessary 
to gradually achieve the softness and elasticity of 
the arms, shoulders, hips and legs. During the first 
year of the study, students must master the basic 
requirements for the development of folk dance 
skills – “Shen Yun” [5].

In the second year of the study, the foundations 
obtained during the first year are consolidated, special 
attention is paid to the strength and smoothness of the 
movements. The task of teaching at this stage is to 
develop the speed of steps “Yuan Chan”, musicality, 
openness of the waist, legs, shoulders and hips 
(students already know about the correct position 
of the body in a standing position), the formation of 
stability, the ability to transfer the center of gravity and 
position of the legs, as well as accuracy tinkling, eye 
expressiveness, learning small combinations based on 
already known movements, steps and hand positions, 
performing an exercise to train the connections of one 
movement with another. This year’s training focuses 
on movement to music. During the second year of 
study, the movements of folk plastic are introduced: 
twisting and deflection (“Ning Qin”) [5].

The third year is already a period of adolescence, 
when it is worth deepening the content of training 
and improving the quality of the performance of 
movements, the emphasis on the dance feeling and 
the art of reflecting inner experiences. This line must 
be followed during all subsequent training. Students 
should not only master the technique of performing 
movements, but also correctly use body language to 
express feelings. In the third grade, the practical use 
of the skills acquired during the two previous years of 
study begins. It is necessary to constantly maintain 
the muscles in the right tone, pay special attention 
to flexibility and speed of movement, allows you to 
lay the foundation for future complex movements and 
combinations.

The third year of study is based on “Shen Yun” and 
its components: Te, Chen, Chon, Kao, Han, Tie, I. [5].  

The study of these elements of “Shen Yun” does 
not depend on the physical condition of the body, 
but depends on the state of health, education and 
the ability to use breathing correctly. The basic 
elements of “Shen Yun” are not studied in the first or 
second year of study due to the fact that the age of 
the students does not allow them to perceive them 
correctly. The main task of the third year is to combine 
the basic elements of the dance with the elements of 
“Shen Yun”. It is also necessary to continue to nurture 
the rhythmic sense of the students. The teacher 
should carefully approach the choice of music, since 
the development of the necessary skills depends on 
it. The main objectives of the fourth are to continue 
strengthening the basic skills acquired earlier and 
moving to a more complex technical level using 
music, while students should follow the dance feel.

In the fourth grade, it is necessary to set aside 
time in each lesson to practice basic skills so that by 
the end of the year students can freely and correctly 
master them. At the same time, new, more complex 
skills are superimposed on the basic skills, the basic 
requirements of strength and speed are consolidated. 
New movements are mastered, which are linked and 
practiced taking into account the requirements of 
“Shen Yun”. Small training combinations are created, 
each of which is aimed at practicing one or more 
basic movements. The combination must necessarily 
be built on the basis of music, taking into account folk 
plastics and the principles of “Shen Yun”. The task of 
the training combinations is to work out the basic lines 
of the dance, which at the initial stage should not be 
complicated and long (from 4 to 6 musical phrases).

During the fifth year of the study, it is necessary 
to pay special attention to jumping, spin and “Feng 
Sheng”, as well as their connection in combinations, 
for example, Pingyuan Ye Tui Zhuan, Yuan Chuan Fan 
Sheng, Quan Fei Jiao, etc. [7, p. 115–116]. Students 
should consistently perform these combinations. Some 
spins and Feng Sheng are performed in a circle. By 
the end of the fifth year of study, all elements must be 
performed at a high level of proficiency. In addition, by 
the fifth year of study, students should be fluent in the 
elements of “Shen Yun”, combining them with the skills 
of plastic expression. At this time, the teacher should 
pay attention to the individual abilities of students and 
conduct classes taking into account them.

By the sixth year, students must complete all the 
learning tasks: they already know how to perform the 
basic movements and postures of Chinese classical 
dance in combinations, combining them with the 
specifics of “Shen Yun” – rhythm, feeling and the art 
of expressiveness. The objectives of this year of study 
are: repetition and consolidation of general skills; 
taking into account the individual abilities of students; 
strengthening the skills of rotations and “Feng 
Sheng”, performed in a circle; creation and staging 
of individual numbers that favorably emphasized the 
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individual abilities of the student; staging numbers 
and preparing for the final exam [5].

Discussion. The issue of choreographic training 
and the formation of children’s dance groups is 
always acute, since choreography is not only a 
healthy lifestyle, but also a good and proven way of 
forming and preserving national traditions, enhancing 
the cultural heritage of the people. Now in Ukraine, 
choreographic education is not fully developed, 
only specialized educational institutions train future 
dancers. Unfortunately, modern youth do not even 
know the names of Ukrainian folk dances, and the 
technique of their performance is simply dying out.

B. Kolnoguzenko insists on the introduction of 
choreography lessons in institutions of general 
secondary education in Ukraine, because rhythm 
lessons have “incomprehensible meaning”, and 
choreography lessons contribute to the spiritual and 
physical education of children. In addition, physical 
education lessons can be replaced with choreography 
lessons, since physical education does not have 
such tasks that choreography could not solve, but 
choreography has such tasks that cannot be solved 
in physical education lessons [2, p. 5].

Also, not all institutions of secondary education in 
China have dance classes or choreography lessons. 
Most often this is carried out in music lessons, which 
are too similar to teaching in Ukraine, which is closer 
to extracurricular work, unsystematic and ineffective, 
has only educational and slightly vocational guidance.

Conclusions. Consequently, the formation of 
children’s dance groups in the People’s Republic of 
China is carried out mainly at primary school age in 

special choreographic classes. The peculiarities of 
the preparation of children’s dance groups should 
be taken into account, adopted and implemented in 
Ukrainian educational institutions.
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ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
ONLINE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES 
IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING

У статті розглянуто основні положення 
концепції навчання впродовж життя, про-
аналізовано чинники трансформування 
освітніх технологій, визначено передумови 
стрімкого поширення онлайн-навчання. 
Досліджено поняття «навчання впродовж 
життя», його сутність та шляхи реаліза-
ції, описано основні аспекти освітньої пара-
дигми, орієнтованої на постійний особис-
тісний та професійний розвиток сучасного 
фахівця, гнучкого до викликів життєвих 
реалій. Урахування базових принципів розви-
тку безперервного навчання сприяє побудові 
такої освітньої системи, яка сприятиме 
оптимізації процесу розкриття людського 
потенціалу протягом життя. Одним із най-
важливіших завдань модернізації освіти на 
сучасному етапі є розроблення й ефективне 
впровадження якісних та дієвих механізмів 
забезпечення реалізації концепції навчання 
впродовж життя відповідно до міжнародних 
вимог і стандартів. Набуття ключових ком-
петенцій гарантує поступову та системну 
підготовку людини до викликів майбутнього. 
Статусу однієї з найбільш важливих компе-
тенцій сучасного спеціаліста, окрім мовної 
та математичної грамотності, набуває 
цифрова грамотність, яка дає змогу від-
повідально та безпечно навчатися й роз-
виватися впродовж життя. Забезпечення 
високого рівня освітніх стандартів вимагає 
використання як традиційних, так і новітніх 
форм та методів, серед яких онлайн-тех-
нології займають, беззаперечно, провідну 
позицію, особливо у процесі вивчення іно-
земних мов. Стрімкі зміни в суспільстві від-
биваються на постійних трансформаціях 
та вдосконаленні комп’ютерних техноло-
гій, які кожен бажаючий може використову-
вати не лише у повсякденному житті, а й 
випробувати весь їхній потужний освітній 
потенціал для власного особистісного та 
професійного розвитку. Оскільки сучасні 
онлайн-технології та інструменти стають 
важливими чинниками успішного навчання, 
особливу увагу зосереджено на державних 
ініціативах щодо вдосконалення можливос-
тей безперервного навчання з урахуванням 
європейських практик. У статті описано 
результативні онлайн-інструменти в кон-
тексті вивчення іноземних мов, визначено 
ключові переваги та виклики, які виникають 
під час онлайн-навчання, окреслено шляхи 
ефективного використання комп’ютерних 
технологій у контексті навчання впродовж 
життя; надано пропозиції щодо особливос-
тей використання освітніх онлайн-плат-
форм Google Classroom для вивчення інозем-
них мов.

Ключові слова: безперервна освіта, 
навчання впродовж життя, іноземна мова, 
компетентність, онлайн-навчання.

The article highlights the main provisions 
of the lifelong learning concept, it analyzes 
the transformation factors of educational 
technologies and identifies the prerequisites 
for the rapid spread of online learning. The 
concept of "lifelong learning", its essence and 
ways of implementation are studied, the main 
aspects of the educational paradigm focused 
on the continuous personal and professional 
development of a modern specialist, adaptable 
to the challenges of life realities are described. 
Taking into account the basic principles of lifelong 
learning contributes to the construction of such 
an educational system that helps optimize the 
process of unlocking human potential lifelong. 
One of the most important tasks of modernization 
of education at the present stage is the 
development and effective implementation of 
quality and effective mechanisms to ensure the 
implementation of the concept of lifelong learning 
in accordance with international requirements 
and standards. Acquisition of key competencies 
guarantees gradual and systematic preparation 
of a person for the challenges of the future. In 
addition to language and mathematical literacy, 
digital literacy takes the status of one of the most 
important competencies of a modern specialist 
which allows responsible and safe lifelong 
learning and development. Ensuring a high level 
of educational standards requires the use of both 
traditional and innovative forms and methods, 
and online technologies occupy an undisputed 
leading position among them especially in 
the process of learning foreign languages. 
Fast changes in society are reflected in the 
constant transformations and improvements of 
computer technology, which can be used not 
only in everyday life, but also for personal and 
professional development. As modern online 
technologies and tools are important factors for 
successful learning, special attention is paid to 
government initiatives to improve lifelong learning 
opportunities in line with European practices. 
In this research paper the effective online tools 
in the context of learning foreign languages are 
described, key benefits and challenges that 
arise during online learning are identified, ways 
to effective use of computer technology in the 
context of lifelong learning are outlined and 
suggestions on the features of using Google 
Classroom for learning foreign languages are 
provided.
Key words: continuous education, lifelong 
learning, foreign language, competence, online 
learning.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сьогодні в часи пандемії та необхідності транс-
формації всіх суспільних процесів у дистанцій-
ний режим у всьому світі перед освітою постала 
проблема переходу до онлайн-навчання. В умо-
вах сучасного ринку праці та постійних соціаль-

них викликів нагальною проблемою залишається 
розроблення ефективної системи безперервного 
навчання, або навчання впродовж життя. Із метою 
уникнення зростання безробіття серед молодого 
покоління важливим залишається питання ство-
рення та результативного впровадження нової 
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освітньої парадигми з урахуванням можливостей 
новітніх технологічних досягнень.

У процесі впровадження концепції навчання 
впродовж життя необхідно брати до уваги такі її 
переваги, як гнучкість, різноманіття та доступність 
у часі та просторі. Поняття безперервної освіти 
повинно набувати поширення у всіх сферах сус-
пільного життя з особливим акцентом на процес 
вивчення мов, оскільки володіння іноземними 
мовами нині є невід’ємним чинником побудови 
успішної кар’єри.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато видатних філософів та вчених розгля-
дали безперервну освіту як шлях до успіху (Пла-
тон, Конфуцій, Сократ, Аристотель, Сенека та ін.). 
Більше того, ідеї неперервної освіти представлені 
в поглядах Вольтера, Гете, Руссо, які пов’язували 
навчання впродовж життя з досягненням повно-
цінного людського розвитку. Важливо відзна-
чити, що вітчизняні науковці також проводять 
актуальні та ґрунтовні дослідження окресленої 
теми: В. Андрущенко, О. Головко, С. Гримблат, 
С. Клепка, М. Лукашевич [1; 2; 4]. Вартими уваги 
є фундаментальні дослідження М. Степка, Б. Кли-
менка, Л. Товажнянського [5], сучасні розвідки 
А. Добридень [3].

Актуальність теми статті зумовлена тим, що в 
умовах карантину відбувається формування новіт-
нього інформаційного суспільства, саме тому для 
утримання уваги аудиторії, що навчається, потрібно 
змінювати звичні моделі в освіті. Важливо зазна-
чити також, що побудова економіки і суспільств, 
«заснованих на знаннях» (knowledge-based 
society), супроводжується процесом безперервного 
навчання (lifelong learning), що потребує аналізу та 
вивчення як сучасна концепція навчання.

Мета статті – розглянути концепцію навчання 
впродовж життя та його реалізацію в дистанцій-
ному навчанні у закладах вищої освіти з викорис-
танням онлайн-платформ для навчання.

Виклад основного матеріалу. Для визначення 
поняття безперервної освіти у сучасній літературі 
існує ціла низка термінів: «освіта дорослих», «три-
вала освіта», «подальша освіта», «перманентна 
освіта», «постійна освіта», «довічна освіта». У кож-
ному із цих словосполучень увага акцентується на 
певному боці освітнього процесу, проте ключовою 
ідеєю є неперервна освіта.

Поняття «навчання впродовж життя» як гло-
бальна перспектива було запроваджене в 1972 р. 
на засіданні ЮНЕСКО, у контексті якого основна 
увага приділяється таким аспектам, як потреби та 
права людей на навчання впродовж життя; форму-
вання інтегрованого підходу між контекстами фор-
мального й неформального навчання; належне 
фінансування обох зазначених видів навчання; 
охоплення всіх вікових категорій людей, пошук 
шляхів забезпечення доступної освіти.

Сучасна нова освітня парадигма в Україні посту-
пово розвивається, що веде до реформування вищої 
школи. Її ключові елементи було викладено в доку-
ментах Міністерства освіти й науки України та Мемо-
рандумі Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО «Фунда-
ментальна (наукова та гуманітарна) університетська 
освіта» у 1994 р. Відповідно до зазначених докумен-
тів, нова освітня парадигма як пріоритет вищої освіти 
орієнтована на інтереси особистості, що відповідають 
сучасним тенденціям розвитку суспільства. Сьогодні 
в Україні дедалі популярнішою стає безперервна 
освіта, тому досвід інших країн, які успішно реалізу-
ють концепцію навчання впродовж життя, є корисним, 
особливо в контексті вивчення іноземних мов.

Меморандум про безперервну освіту Європи, 
прийнятий у Лісабоні у 2000 р., виділив шість осно-
вних принципів розвитку освіти дорослих у сучас-
ному світі, серед яких перше та друге місця займа-
ють нові базові навички для кожного та збільшення 
інвестицій у людські ресурси й інноваційні методи 
навчання. Зазначені принципи передбачають нову 
систему оцінювання освіти, розвиток наставництва 
й консультування, наближення освітніх послуг та 
ресурсів до здобувачів, що є надзвичайно важли-
вим у світлі пандемії в усьому світі.

У 2008 р. Міністерством освіти і науки України 
було представлено основні принципи розвитку 
вищої освіти в країні, реалізація яких сприятиме 
максимальній мобілізації можливостей та здібнос-
тей кожної людини, що дасть змогу вирішити соці-
альну та економічну проблеми освіти. У контексті 
неперервного навчання людський капітал визнача-
ється як сукупність людських якостей та навичок, 
заснованих на концепціях здоров’я, природних зді-
бностей, професіоналізму та мобільності. Кожен 
член суспільства повинен бути оптимально присто-
сований до професійної діяльності шляхом макси-
мального використання індивідуальних здібностей. 
Для досягнення цієї мети важливо інвестувати у 
вищу освіту та навчання людей, а також пришвид-
шити вирішення фундаментального завдання 
модернізації національної системи освіти, щоб 
кожен міг отримати нові знання, навички та ком-
петенції, необхідні в процесі навчання впродовж 
життя. Особливо це важливо у світлі швидкого роз-
витку та змін в інформаційному суспільстві.

У 2018 р. Європейський Парламент та Рада 
Європейського Союзу затвердили Рамкову про-
граму оновлених ключових компетенцій для 
навчання впродовж життя. Згідно із цією програ-
мою, ключовими компетенціями є ті, що сприя-
ють збільшенню власного потенціалу та розвитку 
людини, розширення можливостей її працевла-
штування, соціальної інтеграції та активної гро-
мадянської позиції. Такі компетенції розвиваються 
у процесі навчання впродовж життя з раннього 
дитинства у царині як формального, так і нефор-
мального навчання [6].
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Таким чином, безперервна освіта – це процес 
зростання освітнього (загального та професійного) 
потенціалу протягом життя людини, організаційно 
забезпечений державою та громадськими устано-
вами і відповідає потребам особистості та суспіль-
ства. Перелік ключових компетенцій визначається 
Європейським Союзом та оновлюється щороку, 
серед яких: мовна та математична грамотність, 
компетентність у галузі науки, техніки та інженерії, 
а також цифрова, громадянська, підприємницька, 
особиста, соціальна, навчальна та міжкультурна 
компетентності.

Однією з найважливіших у сучасному світі  
є цифрова компетентність, тобто впевнене, кри-
тичне та відповідальне використання та вза-
ємодія з технологіями навчання, роботи та участі  
у суспільстві. Усе це включає цифрову грамотність, 
спілкування та співпрацю, створення цифрового 
контенту, кібербезпеку та вирішення проблем.

Ключовими знаннями, навичками та ставлен-
нями, пов’язаними із цифровою компетентністю, 
є такі: по-перше, як технології можуть підтриму-
вати спілкування, творчість та інновації, по-друге, 
це усвідомлення можливостей, впливів та ризи-
ків інформаційних та комунікаційних техноло-
гій. Окрім того, це означає розуміння ключових 
принципів технологій і знання основних функцій 
та використання різних пристроїв, програмного 
забезпечення та мереж. Більше того, це перед-
бачає здатність використовувати технології для 
підтримки творчості, активну соціальну інтегра-
цію, співпрацю з іншими людьми для досягнення 
певних цілей. Водночас це вимагає критичного 
аналізу доступності, надійності та інформаційного 
впливу, а також етичного, безпечного та відпові-
дального використання цих інструментів.

Цифрова грамотність безпосередньо пов’язана 
з електронним навчанням і набуває популярності 
у сучасному світі. Відповідно до потреб суспіль-
ства активно формуються різноманітні програми 
та технології електронного навчання, що застосо-
вуються для різних видів освіти та форм комуніку-
вання, пропонуючи деякі інформаційні платформи, 
інструменти, кейси тощо. Усі наявні технології 
та засоби електронного навчання дають змогу 
застосовувати сучасні засоби навчання, органі-
зовувати процес навчання та взаємодію учнів під 
час вивчення мови, використовуючи різні форми 
навчання: синхронне, асинхронне, змішане, нада-
ючи доступ до електронних матеріалів і організо-
вуючи їхню діяльність.

Сучасний фахівець повинен володіти високим 
рівнем комп’ютерної грамотності, вміти система-
тизувати та відбирати інформаційні електронні 
освітні ресурси, використовуючи на практиці різні 
онлайн-форми навчання та навчання впродовж 
життя. Зростаюче різноманіття пізнавальних та 
інформаційних запитів різних верств населення 

неможливо задовольнити в рамках існуючих 
форм традиційної освіти, саме тому використання 
онлайн-форм навчання надає всі можливості для 
засвоєння будь-якого предмету, особливо коли 
йдеться про новітні інструменти та технології опа-
нування іноземних мов.

Проблема невідповідності сформованої сис-
теми освіти новим потребам суспільства та людини 
вимагає іншого підходу до організації масової 
освітньої діяльності. Освіта повинна відповідати 
різноманітним інтересам і можливостям громадян, 
органічно вписуватися в їхній спосіб життя. Існує 
потреба у розробленні теоретично обґрунтованих, 
практично значущих та переконливих концепту-
альних підходів до організації системи онлайн-
навчання в Україні. Окреслені чинники вимагають 
нового погляду на роль і значення безперервної 
освіти, яка відповідала б освітнім потребам сучас-
ного учня без вікових обмежень.

Модернізація системи освіти є головним наці-
ональним пріоритетом в Україні з 2016 р., коли 
Міністерство освіти і науки розпочало реформу 
загальної освіти за концепцією Нової української 
школи. Було запроваджене розроблення підходу, 
заснованого на ключових компетентностях, що 
включають цифрову компетентність як обов'язок 
держави щодо початкової та середньої освіти. 
Прийняття Закону про освіту в 2017 р. юридично 
схвалило концепцію Нової української школи та 
забезпечило основу для реформування профе-
сійно-технічної та професійної освіти [7].

Щоб сприяти впровадженню дистанційного та 
онлайн-навчання у постійний професійний розвиток 
учителів, Міністерство освіти і науки прийняло Поло-
ження про дистанційне навчання у формальних та 
неформальних умовах. Прикладом цієї ініціативи є 
портал Prometheus, який пропонує групи масових 
відкритих онлайн-курсів (MOOC), які корисні для 
підвищення цифрової компетентності викладачів 
та студентів. Інститут ПТО Національної академії 
педагогічних наук створив платформу (LMS Moodle) 
для онлайн-навчання, кількість користувачів якої 
постійно збільшується. Окрім того, Інтернет-ресурси 
є корисними додатковими інструментами у профе-
сійних програмах. Однак багато середніх шкіл регу-
лярно використовують цифрові методи навчання, і 
вони переважно обмежені проєкторами та смарт-
дошками, орієнтованими на традиційні уроки із циф-
ровими засобами (наприклад, PowerPoint).

Онлайн-навчання передбачає використання 
електронних інструментів, які можна розділити на 
основні типи як засоби теоретичного та технологіч-
ного навчання: електронні підручники, комп’ютерні 
програми та комп’ютерна система контролю 
знань, наприклад Moodle, Ilias, Elearning 3000, 
IBM Learning Space та ін. Окрему увагу в контексті 
нашого дослідження варто приділити розширеним 
сервісам Google для навчальної онлайн-діяльності.
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Google Classroom – це безкоштовна програма, 
яка може допомогти контролювати дистанційні 
уроки, що була створена в 2014 р. Проте до панде-
мії вона не була дуже популярною серед виклада-
чів та студентів і не використовувалася так широко, 
як сьогодні. За даними вебсайту Android Police, до 
березня 2020 р. Classroom не входив навіть до 
ТОП-100 освітніх програм. Однак сьогодні плат-
форма Google є однією з найбільш затребуваних 
для створення власного віртуального класу та 
окремих курсів. На сторінці кожного класу викла-
дач може, наприклад, публікувати навчальні мате-
ріали, складати тести та створювати завдання 
для вивчення мови студентами. Викладач також 
публікує оголошення в класі, додаючи до них не 
лише текст, а й, наприклад, зображення чи відео 
з Youtube. Студенти можуть побачити перелік 
завдань до курсу, кожному студенту вчитель може 
дати індивідуальне завдання.

Google Classroom – це онлайн-клас, який допо-
магає вчителям керувати навчанням та ство-
рювати інтерактивні завдання, допомагаючи 
студентам продовжувати навчання завдяки інстру-
ментам, доступним в Інтернеті. Зростання ауди-
торії Інтернет-платформ в Україні свідчить про те, 
що онлайн-освіта стає дедалі популярнішою, а 
громадяни усіх вікових категорій прагнуть розви-
ватися та вчитися впродовж життя.

Висновки. Отже, безперервна освіта є про-
цесом постійного розвитку людської особистості, 
вдосконалення знань та навичок, що сприяє 
адаптуванню до змін у професійній діяльності та 
поліпшенню здатності висловлювати судження і 
діяти в межах професійної компетенції. Концепція 
навчання впродовж життя дає можливість людині 
краще зрозуміти себе та навколишнє середовище, 
що сприятиме самореалізації як у процесі профе-
сійної діяльності, так і суспільному житті.

Навчання впродовж життя та онлайн-навчання 
стають головними принципами об’єднаного євро-
пейського суспільства, яке йде шляхом «суспіль-
ства, що навчається». Тому вирішення викликів, з 
якими стикається освіта, вимагає більших зусиль 
для аналізу й визначення тенденцій та проблем 
інтеграції України до Європейського Союзу. Освіт-
ній процес повинен бути побудований так, щоб 
впливати на потужний інноваційний потенціал 
дорослого учня, реалізація якого могла б ініці-
ювати діяльність, спрямовану на особистісну та 
професійну самоосвіту впродовж життя.
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ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ БАГАТОМАНІТНОСТІ: 
АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ 
В ГЕТЕРОГЕННИХ НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ
TEACHING BIOLOGY WITH DIVERSITY IN MIND: 
TEACHER TRAINING ASPECTS IN HETEROGENEOUS GROUPS

У статті представлено теоретичне 
обґрунтування створення та впровадження 
концепції викладання біології з урахуванням 
багатоманітності за умов роботи в гете-
рогенних навчальних групах, яка реалізує 
принципи якісної педагогічної освіти з ура-
хуванням зарубіжного досвіду. Вона викорис-
товується для підготовки вчителів біології 
до викладання з урахуванням багатоманіт-
ності. Траєкторія набуття педагогічної про-
фесії передбачає відповідність актуальним 
запитам держави, суспільства й стейкхол-
дерів, що передбачає опанування вчителем 
сучасних інструментів педагогічної праці, 
зокрема у взаємодії з різними групами учнів: 
обдарованими дітьми, дітьми з вадами 
психофізичного розвитку, дітьми з обме-
женими можливостями здоров’я, дітьми з 
емоційною винятковістю (гіперактивними, 
агресивними та ін.), дітьми із соціально 
неблагополучних сімей і сімей мігрантів, 
переселенців тощо, а отже, вимагає зміс-
товного дослідження питання багатома-
нітності в сучасній освітній площині та під-
готовки майбутніх учителів до педагогічної 
взаємодії з гетерогенними групами учнів, 
різних за своїм складом та характеристи-
кою. Оскільки багатоманітність у біологіч-
ній освіті також є актуальним поняттям із 
предметного погляду, яке має міжпредметні 
перетини із загальними соціальними понят-
тями, у даній роботі представлено модель 
компетенцій для обліку багатоманітності 
в біологічній освіті, яка включає як пред-
метні, так і міжпредметні компетенції. Як 
прикладу описується змістовне і методико-
дидактичне розроблення концепції навчання. 
Використовуються приклади роботи з ген-
дерною багатоманітністю в контексті сек-
суальної освіти, розглядаються теми, які 
стосуються перетину різноманіття з біо-
логічного та соціального погляду, а також 
представлено методико-дидактичні мірку-
вання, що стосуються роботи з багатома-
нітністю учнів на уроках біології. Представ-
лено супутній дослідницький проєкт, який 
присвячено багатоманітності навчальних 
фонів щодо ідей учнів.

Ключові слова: багатоманіття, багато-
манітність, гетерогенні групи, концепція 
навчання, викладання біології, толерант-
ність, самовизначення, ідентичність.

This article presents a theoretical justification for 
the creation and implementation of the concept 
of teaching biology, taking into account diversity 
in conditions of work in heterogeneous educa-
tional groups, implementing the principles of qual-
ity teacher education, taking into account foreign 
experience. It is used to prepare biology teachers 
for teaching with diversity. The trajectory of the 
pedagogical profession implies compliance with 
the actual demands of the state, society and stake-
holders, which provides the teacher to master the 
modern tools of pedagogical work, in particular in 
interaction with different groups of students – gifted 
children, children with mental development disor-
ders, children with disabilities, children with emo-
tional exclusivity (hyperactive, aggressive, etc.), 
children from socially disadvantaged families and 
families of migrants, displaced – hence, it requires 
meaningful research into the issue of diversity in the 
modern educational plane and preparation of future 
teachers for pedagogical interaction with heteroge-
neous groups of students, different in their composi-
tion and characteristics. Since diversity in biological 
education is also a relevant concept from a subject 
perspective that has interdisciplinary intersections 
with general social concepts, this paper presents 
a model of competencies for diversity in biologi-
cal education that includes both subject-specific 
and interdisciplinary competencies. The following 
describes the substantive and methodological and 
didactic development of the learning concept as an 
example. Examples of working with gender diver-
sity in the context of sexuality education are used, 
topics related to the intersection of diversity with bio-
logical and social perspectives are discussed, and 
methodological and didactic considerations related 
to working with student diversity in biology classes 
are presented. Finally, a companion research proj-
ect on the diversity of learning backgrounds on stu-
dents' ideas is presented.
Key words: diversity, heterogeneous groups, 
concept of learning, teaching biology, tolerance, 
self-determination, identity.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
«Багатоманіття у всеосяжному сенсі – це реаль-
ність і завдання кожної школи». Згідно з рекомен-
дацією конференції, проведеної в Європі, вчителів 
слід готувати до професійного підходу до багато-
маніття вже на першому етапі педагогічної освіти. 
Профіль предметних компетенцій під час вивчення 
біології також показує, що придбання компетенцій, 
які враховують багатоманіття, є важливою темою 
для підготовки вчителів біології. Цей розвиток 
є своєчасним, оскільки «глобалізація, міграція, 
демографічні зміни, зміна цінностей, соціальні 
рухи викликають зростаюче розмаїття ідентичнос-

тей, способів життя і життєвих ситуацій». Окрім 
того, ратифікація Конвенції ООН про права інва-
лідів [1] також вимагає від учителів більшої компе-
тентності в питаннях багатоманіття. Однак вклю-
чення обліку багатоманіття та багатоманітності 
як універсальних принципів викладання біології 
створює проблеми, оскільки існує мало емпірич-
них даних про те, як підготувати вчителів до ком-
петентного поводження з багатоманіттям.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації навчальної діяльності за умов 
багатоманітності розглядаються зараз у контексті 
різних освітніх концепцій. Дослідники у цій галузі 
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наголошують на необхідності усвідомлення змісту 
освіти не лише в досягненні високих академіч-
них результатів, а й у сенсі визнання значущості 
кожної особистості, багатоманіття особливостей 
розвитку, поглядів як норми співіснування за прин-
ципами взаєморозуміння, поваги та дотримання 
прав кожної людини [2; 3].

У концепції Нової української школи про бага-
томанітність найчастіше згадується під час обго-
ворення принципів та понять інклюзивної освіти 
[4, с. 151–152].

Тоні Бут и Мел Ейнскоу у посібнику «Індекс 
інклюзії: розвиток навчання та участі в життєді-
яльності шкіл» наголошують на необхідності змін 
культури, політики і щоденної діяльності (прак-
тики) як відповідь на чинник багатоманітності 
(упровадження різних способів діяльності, які 
виходять із принципу однакової цінності кожної 
особи) [3, с. 11].

Зоя Шевців визначає інклюзивне навчання як 
«систему освітніх послуг, гарантованих державою, 
що базується на принципах недискримінації, вра-
хування багатоманітності людини, ефективного 
залучення та включення до освітнього процесу 
всіх його учасників» [5, с. 20].

Галина Нестеренко у своїх дослідженнях роз-
глядає філософські аспекти інтеграції до спільного 
освітнього середовища студентів, які відрізня-
ються за найрізноманітнішими характеристиками: 
соціально-економічними (наприклад, статусом), 
психологічними чи поведінковими особливостями, 
культурними та ін. [6, с. 53].

Тетяна Тутова зазначає, що траєкторія набуття 
педагогічної професії передбачає відповідність акту-
альним запитам держави, суспільства й стейкхолде-
рів, що передбачає опанування вчителем сучасних 
інструментів педагогічної праці, зокрема у взаємо-
дії з різними групами дітей: обдарованими дітьми, 
дітьми з вадами психофізичного розвитку, дітьми з 
обмеженими можливостями здоров’я, дітьми з емо-
ційною винятковістю (гіперактивними, агресивними 
та ін.), дітьми із соціально неблагополучних сімей і 
сімей мігрантів, переселенців тощо, а отже, вима-
гає змістовного дослідження питання гетерогенності 
(різнорідності) в сучасній освітній площині та підго-
товки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з 
гетерогенними групами учнів, різних за своїм скла-
дом та характеристикою [7, с. 1].

У цій статті представлено теоретичні роздуми 
про концепцію викладання, яка реалізує принципи 
якісної педагогічної освіти з урахуванням зарубіж-
ного досвіду. Вона використовується для підго-
товки вчителів біології до викладання з урахуван-
ням багатоманітності, оскільки багатоманітність 
у біологічній освіті також є актуальним поняттям 
з предметного погляду, яке має міжпредметні 
перетини із загальними соціальними поняттями. 
У робото представлено модель компетенцій для 

обліку багатоманітності в біологічній освіті, яка 
включає як предметні, так і міжпредметні компе-
тенції. Далі в як прикладу описується змістовне 
і методико-дидактичне розроблення концепції 
навчання. Використовуються приклади роботи із 
сексуальною і гендерною багатоманітністю в кон-
тексті сексуальної освіти, розглядаються теми, які 
стосуються перетину різноманіття з біологічного 
та соціального погляду, а також представлено 
методико-дидактичні міркування, що стосуються 
роботи з багатоманітністю учнів на уроках біоло-
гії. Нарешті, представлено супутній дослідниць-
кий проєкт, який присвячено багатоманітності 
навчальних фонів щодо ідей учнів.

Мета статті. Метою статті є розгляд теоретич-
ного обґрунтування створення та впровадження 
концепції викладання біології з урахуванням 
багатоманітності за умов роботи в гетерогенних 
навчальних групах для досягнення найкращого 
освітнього успіху всіма учнями, адекватного сприй-
няття ними власного та інших соціального статусу 
і соціальної участі, а також недопущення будь-якої 
дискримінації.

Виклад основного матеріалу. По-перше, роз-
глянемо вихідну ситуацію у предметі біології з 
аспекту викладання у гетерогенних групах. На уро-
ках біології багатоманітність має двоякий характер. 
З одного боку, багатоманітність є важливою зміс-
товною темою на уроках біології. Багатоманітність 
живих систем є основним елементом основної 
навчальної програми з біології. Біорізноманіття від-
носиться до біологічного розмаїття і може бути про-
аналізоване на трьох рівнях організації:

1. генетична багатоманітність;
2. організмова багатоманітність (видове різно-

маніття);
3. багатоманітність екосистем.
Хоча предметне розуміння багатоманітності 

охоплює всі три рівні, приклади в даній роботі від-
носяться до людей.

З іншого боку, окрім предметного рівня змісту, 
для навчання біології також важливий загальний 
суспільний рівень. Багатоманітність тут позна-
чає поняття із соціології та включає не лише опис 
багатоманітності, а й оцінку цього самого багато-
маніття в сенсі «позитивного ресурсу для освітніх 
організацій» [8]. Тому викладачі біології повинні 
враховувати багатоманітність учнів у всіх аспектах 
діяльності вчителя. Предмет біологи характеризу-
ється високою значимістю для життя і виявленням 
можливостей для формування особистого життя й 
оточення учнів [9]. Мета даного предмета як науко-
вого – «дати можливість усім учням брати участь 
в індивідуальних і спільних процесах викладання-
навчання по предмету для розвитку базової освіти 
в галузі природничих наук».

Для того щоб привернути увагу вчителів до 
теми багатоманітності у викладанні біології,  
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пропонується до розроблення й оцінювання нова 
концепція викладання. Вона повинна бути струк-
турована по курсах, тому включатиме в себе різні 
формати, зміст і методи навчання. Відповідні 
курси відносяться як до предметної науки, так і 
до предметної дидактики. Таким чином, учите-
лів супроводжують аспекти викладання біології з 
урахуванням багатоманітності з початку і до кінця 
навчального процесу.

На основі різних предметів, що вивчаються на 
різних курсах, відбувається сукупне придбання 
компетенцій, які повинні сформувати майбутнього 
педагога, з приділенням особливої уваги роботі 
з багатоманітністю в усіх аспектах їхньої профе-
сійної діяльності. У придбанні предметної ком-
петентності багатоманітність розглядається як 
пов'язана зі змістом теми з біології, що виклада-
ється, де йдеться про аналіз і синтез цього змісту, 
який набуває нового значення завдяки акценту на 
сприйняття багатоманітності. Фундамент концеп-
ції повинні становити термінологія, визначення, 
структурні та юридичні основи. Відправною точкою 
є шкільні біологічні теми, при цьому вказуються 
міждисциплінарні посилання. Окрім того, здобу-
ваються знання про різні аспекти багатоманіття 
й осмислюється їх значимість для викладання. 
У різних курсах приділяється різна увага аспектам 
багатоманітності. Теми будуються на основі вимі-
рів гетерогенності педагогічної освіти, наприклад 
когнітивні чинники, афективні фактори, мова, вік, 
поведінка, релігійна належність, культурний фон, 
міграція, соціальні відмінності, стать, сексуальна 
орієнтація, а також фізичне і психічне здоров'я. 
Для придбання методологічної компетентності 
вчителі займаються індивідуалізацією процесів 
навчання. Центральне місце тут займають можли-
вості диференціації на уроках біології, наприклад 
залежно від інтересів, установок, темпу роботи, 
шляхів навчання, методів доступу, індивідуальних 
сильних боків і рівня успішності. Окрім того, обгово-
рюються кооперативне навчання, відкриті форми 
викладання і навчання на основі досліджень. На 
різних курсах, що впроваджують принципи винами 
концепції навчання, різні методи, що враховують 
багатоманітність, реалізуються самими слухачами 
і відображаються на метарівні. Соціальна компе-
тентність і самокомпетентність отримуються пере-
важно через повторювані фази рефлексії в рам-
ках концепції навчання. Що стосується соціальної 
компетентності, то учні справляються із соціаль-
ними ролями в гетерогенних навчальних групах і 
навчаються розпізнавати соціальні конструкції від-
мінностей і приймати контрзаходи в разі потреби. 
Придбання самокомпетентності спрямоване на 
відображення аспектів багатоманітності у влас-
ному образі життя учнів, а також в їхніх професій-
них діях. Окрім того, формується здатність дослі-
джувати аспекти власної особистості.

Далі наводяться приклади змістовного та мето-
дичного оформлення концепції викладання (пред-
метна компетентність і методична компетентність). 
Основною метою є сприяння демократичному спі-
віснуванню за допомогою «визнання й оцінки соці-
ального розмаїття», що також включає «прийняття 
самовизначення сексуальної орієнтації та гендер-
ної ідентичності як суттєвої основи для багато-
манітності і толерантності». У галузі діяльності 
школи це включає в себе підвищення обізнаності 
та визнання в питаннях багатоманітності суспіль-
ства, знайомство з різними життєвими планами та 
самовизначенням громадян. Основою концепції 
навчання, що розглядається, є Закон про освіту, з 
одного боку, і Конституція – з іншого. Поточні про-
єкти «Школа без расизму – школа з мужністю» і 
«Школа багатоманітності – школа без гомофобії» 
є вираженням зусиль з навчання демократичним 
принципам і основним цінностям на стійкій основі 
та із запобігання дискримінації за різними озна-
ками. У полі діяльності вищих начальних закладів 
майбутні вчителі біології або слухачі курсів підви-
щення кваліфікації готуються до цієї освітньої місії.

Предметна сфера викладання біології та піс-
лядипломної освіти в галузі дидактичних основ 
викладання біології, в якій може бути відображено 
багатоманітність, є засвоєння принципів та мето-
дик статевого виховання. Європейські програми 
із сексуальної освіти підкреслюють важливість 
вивчення і сприйняття різних типів самовизна-
чення, особливо щодо сексуальної ідентичності 
і сексуальної орієнтації, з метою сприяння при-
йняттю і зменшення дискримінації [10]. Однак на 
відміну від цілей навчальних програм емпіричні 
дані показують, що у шкільному та позашкільному 
контексті сексуальна багатоманітність сприйма-
ється як відхилення від норми і часто має нега-
тивну конотацію. Більшість учнів негативно ста-
виться до гомосексуалістів і міркує переважно в 
традиційному біологічному ключі, помилково спи-
раючись, оцінюючи природу явища, на статистичну 
переважність такої нормативно впорядкованої 
натуралістичної категорії, як гетеросексуальність. 
Це свідчить про прийняття гетеронормативної 
системи цінностей, заснованої на гетеросексуаль-
ності. Контакт із гомосексуальними людьми сприй-
мається як неприємний, особливо в близьких осо-
бистих відносинах. Ця девальвація виражається у 
словесному приниженні гомосексуальних людей 
більшістю і в переживанні дискримінації майже 
половиною представників ЛГБТ-спільнот [11].

Незважаючи на у цілому позитивне ставлення 
вчителів, сексуальна багатоманітність, на думку 
учнів, рідко обговорюється на уроках. Роздуми про 
сексуальне багатоманіття ускладняються ще й тим, 
що сексуальне багатоманіття практично не відоб-
ражено в підручниках із предмету «біологія», які є 
центральним засобом навчання з високим рівнем 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

55

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

легітимності. Таким чином, бінарне визначення ген-
деру як однозначно чоловічого і однозначно жіно-
чого не підлягає сумніву в жодній книзі, і гетеро- 
нормативна перспектива відтворюється без роз-
гляду різних сексуальних орієнтацій як однаково 
важливих. Оскільки сексуальна багатоманітність, 
якщо вона взагалі є, розглядається переважно в 
природничо-науковій освіті і конкретно в предметі 
біології, уявляється особливо необхідним помірку-
вати про сексуальну ідентичність і сексуальну орі-
єнтацію як аспекти багатоманітості в процесі дидак-
тичної підготовки вчителів біології.

У контексті дидактики біології учні спочатку 
знайомляться із соціальною підтримкою гетеро-
сексуальних відносин і низьким рівнем підтримки 
гомосексуальних партнерств, приймаючи точку 
зору гомосексуального або гетеросексуального 
партнерства через розумові експерименти і роз-
думи про повсякденні ситуації. Як приклади обго-
ворюються емпіричні висновки і поточні соціальні 
проблеми, такі як можливість дозволу шлюбу для 
всіх або вимоги до конституційних судів деяких 
європейських країн припинити дискримінацію 
інтерсексуальних осіб. На основі цього етапу сен-
сибілізації і теоретичного введення будуть про-
аналізовані концепції і матеріали для сексуальної 
освіти з погляду того, якою мірою вони некритично 
відтворюють гетеронормативні погляди і норму 
гетеросексуальності, надають можливість поста-
вити під сумнів стереотипи і рольові моделі, спри-
яють прийняттю перспектив і відображають афек-
тивні ставлення.

Вибрана нами концепція викладання спрямо-
вана не лише на те, щоб надати слухачам мож-
ливість задуматися про своє ставлення до сексу-
альної багатоманітності, а й на те, щоб продумати 
підходи до викладання біології, що дають змогу 
зробити багатоманітність видимою і антидискримі-
наційною, а також відкрити нові горизонти суспіль-
них та загальнолюдських цінностей і норм.

Окрім питань антидискримінаційної роботи 
щодо сексуальної багатоманітності, у викладанні 
біології необхідно враховувати й інші аспекти бага-
томанітності, такі як когнітивні й афективні чин-
ники. Тому у сфері методологічної компетентності 
заходи щодо внутрішньої і зовнішньої диференці-
ації відображаються і співвідносяться з конкрет-
ними біологічними контекстами, щоб забезпечити 
індивідуалізацію процесу навчання.

На рівні викладання зовнішня диференціація 
має місце, наприклад, під час статевого виховання, 
коли навчальна група тимчасово навчається 
окремо залежно від статі. Із погляду внутрішньої 
диференціації розрізняють горизонтальну і верти-
кальну диференціацію. Горизонтальна диференці-
ація передбачає відкритість навчання, наприклад 
з урахуванням індивідуальних інтересів, різних 
тенденцій, швидкості навчання, шляхів навчання 

і підходів до вирішення завдань. Вертикальна 
диференціація дає можливість ураховувати різні 
здібності учнів у навчальній групі.

У рамках концепції навчання вчителі на курсах 
підвищення кваліфікації знайомляться з прикла-
дами різних можливостей диференціації. Індивіду-
альні інтереси можна задовольнити, пропонуючи 
вибір. На уроках біології для розгляду однієї і тієї 
ж теми (наприклад, еволюція, викликана діяль-
ністю людини) можуть бути вибрані різні організми 
або явища (наприклад, селективний вилов тріски 
за розміром або трофейне полювання на слонів). 
Диференціація за тенденціями вимагає попере-
дньої діагностики цих самих тенденцій (напри-
клад, у письмовому вигляді за допомогою опи-
тувальника або шляхом позиціонування під час 
усної співбесіди) і цілеспрямованого підбору мате-
ріалу для відповідних типів установок. Різні рівні 
ефективності можуть бути досягнуті, наприклад, 
за допомогою градації навчальних посібників [12]. 
У зв'язку з науковими методами роботи на уроках 
біології особливо цікава диференціація за кіль-
кома вимірами багатоманітності, що поєднує у собі 
низку аспектів внутрішньої диференціації. Коопе-
ративне навчання, відкрите викладання і робота 
над проєктами також сприяють цьому, оскільки 
не лише індивідуалізується процес навчання, а й 
учні можуть задіяти свої індивідуальні сильні боки 
завдяки потенційній орієнтації цих форм навчання. 
Тому концепція викладання не лише фокусується 
на передачі знань про ці методи і форми викла-
дання, вони також застосовуються й у рамках кур-
сів і відображаються на метарівні.

Супутній дослідний проєкт. У супутньому 
дослідницькому проєкті основна увага приділя-
ється виміру неоднорідності «когнітивних чинни-
ків», тобто ідей учнів, які повинні враховуватися 
під час розроблення навчальних процесів відпо-
відно до конструктивістських теорій викладання і 
навчання. Уважається, що однією з причин труд-
нощів у навчанні є робота з рівнями організації 
біологічних систем. Для вирішення цієї навчальної 
проблеми вчителям необхідні компетенції у сфері 
індивідуальної діагностики та підтримки.

Вивчення вуглецевого циклу може бути вико-
ристано для ілюстрації того, наскільки неоднорідні 
підходи учнів під час відстеження атомів вуглецю 
[13] у вуглецевому циклі. Приклад вуглецевого 
циклу був вибраний тому, що це складна шкільна 
тема з біології, явища і процеси якої лежать на 
різних рівнях організації. Окрім того, глобальне 
потепління робить цю тему соціально актуальною. 
Оскільки під час розгляду вуглецевого циклу різні 
рівні організації повинні бути пов'язані між собою, 
пояснення учнів про вуглецеві цикли будуть 
вивчені в рамках дослідницького проєкту на пред-
мет проблем мережевої взаємодії (так званих про-
блем когерентності) з метою створення нових типів 
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навчальних можливостей. Дослідження за участю 
учнів 8–10-х класів показало, що пояснення учнів 
під час вивчення вуглецевого циклу можна розді-
лити на три категорії: перемикання атомів, відсте-
ження атомів вуглецю виключно на рівні організму 
та відстеження атомів вуглецю на організаційних 
рівнях. Логічним продовженням буде дослідження 
того, чи допомагає і якою мірою використання 
цільової навчальної стратегії «відстеження атомів 
за рівнями організації» учням подолати індивіду-
альні труднощі в навчанні й отримати цілісне розу-
міння вуглецевого циклу.

Висновки. Упровадження змісту і методів, які 
враховують багатоманітність, несе в собі великий 
інноваційний потенціал для викладання біології. 
Представлена модель навчання дає можливість 
вивести вчителів біології на вищій рівень про-
фесійної підготовки. Предметна компетентність 
допомагає вчителям біології підбирати і розстав-
ляти пріоритети в змісті навчального процесу, що 
набуває нової значимості завдяки увазі до багато-
манітності. Можливі актуальні теми: «Проблема 
раси/расизму» і «Робота із сексуальною і гендер-
ною багатоманітністю в контексті статевого вихо-
вання». Придбання методологічної компетент-
ності спрямоване на облік багатоманітності учнів 
у всіх аспектах діяльності вчителя. Чутливість до 
багатоманітності можна розглянути тут на при-
кладі багатоманітності поглядів, інтересів, шляхів 
навчання, швидкості навчання і рівня продуктив-
ності. Соціальна компетентність повинна дати 
змогу вчителям біології розпізнавати можливі кон-
струкції відмінностей у гетерогенних навчальних 
групах і приймати контрзаходи. Самокомпетент-
ність повинна дати змогу викладачам міркувати 
про багатоманітність власної особистості, власних 
професійних дій і усвідомлювати аспекти ідентич-
ності у зв'язку з темою багатоманітності. Завдяки 
постійній присутності в навчальній програмі з біо-
логії змісту, що враховує багатоманітність, виникає 
зміна перспективи від орієнтації на більшість до 
оцінки багатоманітності, оскільки ставлення вчи-
теля впливає на роботу з гетерогенними навчаль-
ними групами [14].

Однак обговорювана нами концепція викла-
дання  потребує ще значного вивчення, аналізу та 
дослідження. Існує недолік емпіричних даних про 
дидактичний складник викладання біології з ура-
хуванням багатоманітності. Проте запропоновані 
методи викладання можна розглядати як перший 
крок до переосмислення предметного і міждисци-
плінарного змісту уроків біології і, таким чином, 
сприяння демократичному співіснуванню через 
визнання й оцінку соціального розмаїття.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 
ІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ У ВНЗ
A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE TRAINING OF BACHELORS 
IN NATIONAL DESIGN IN HIGHER EDUCATION

Висвітлено основні завдання професійної 
підготовки бакалаврів  із національного 
дизайну у вищих навчальних закладах. Зазна-
чено, що навчальні дисципліни під час підго-
товки бакалаврів мають бути спрямовані 
на формування всіх компонентів фахового 
дизайнерського мислення, а також на 
професійно-особистісні властивості, які 
забезпечують активізацію творчих про-
цесів. Сформовано складники структури 
розвитку моделі комплексного підходу до 
професійної підготовки бакалаврів із наці-
онального дизайну. Виокремлено особли-
вості застосування комплексного підходу 
в навчально-виховному процесі. Наведено 
провідні школи, які здійснюють підготовку 
бакалаврів із вітчизняного дизайну на основі 
комплексного підходу. Розглянуто приклади 
застосування національних мотивів у робо-
тах студентів ВНЗ. Визначено компетенції, 
якими повинен володіти випускник напряму 
«дизайн». Указано перспективні напрями під-
готовки бакалаврів із національного дизайну 
у вітчизняних ВНЗ. Надано пропозиції щодо 
ефективного розвитку дизайн-освіти в 
Україні.
У вищих навчальних закладах під час підго-
товки бакалаврів із національного дизайну 
на розвиток творчого фахового мислення 
скероване вивчення дисциплін історії мис-
тецтв та матеріальної культури, теорії 
формоутворення, художнього проєкту-
вання та проєктної графіки. Важливим 
аспектом виконання проєктних робіт у 
розвитку проектно-образного мислення є 
вивчення традицій декоративно-приклад-
ного мистецтва, формування професійних 
дизайнерських навичок, що має конкретне 
національне спрямування. Відзначимо, 
що  підготовка бакалаврів із національного 
дизайну  не може зводитися лише до  худож-
ньо-творчих умінь. Сучасний дизайнер пови-
нен володіти цілим комплексом знань і умінь, 
що включає спеціальні технологічні та інже-
нерно-технічні знання, знання організаційно-
технічного характеру. Дизайнер повинен 
бути універсальним фахівцем, різнобічно 
розвиненим. Окрім того, у нього повинні 
бути розвинені такі особистісні якості, які б 

давали йому змогу бути успішним і затребу-
ваним фахівцем.
Ключові слова: дизайн, національна куль-
тура, студент, навчальна діяльність, ком-
петентність, фахівець.

The article considered   the essence of the con-
cept of "shaping»,its structure and principles. It 
is noted, that the project-shaping is continued by 
machine replication, and for the implementation 
of projects, the latest technologies are developed. 
It is noted that the result of technologies is mass 
production. The analysis of the foreign experience 
of formatting the replication in design education 
(UK, USA, Italy, Germany, Japan, Scandinavian 
countries) has been analyzed. It is emphasized 
that the goals and content of the formatting of rep-
lication can be transformed under the influence of 
socio-cultural changes, constantly enriched with 
new pedagogical concepts, and the decision of 
problems of qualitative professional training of 
designers will contribute to the creation of national 
design schools within the dynamic design educa-
tion system. The use of foreign experience in the 
theory and practice of Ukrainian design education 
and design in general is proposed.
In higher educational institutions, in the prepara-
tion of bachelors in national design, the develop-
ment of creative professional thinking is aimed at 
studying the disciplines of art history and material 
culture, the theory of formation, artistic design 
and design graphics. An important aspect of proj-
ect work, in the development of project-like think-
ing, is the study of the traditions of decorative and 
applied arts, the formation of professional design 
skills that have a specific national direction. Note 
that the training of bachelors in national design 
can not be reduced only to artistic and creative 
skills. A modern designer must have a range of 
knowledge and skills, including special techno-
logical and engineering knowledge; knowledge 
of organizational and technical nature. The 
designer must be a universal specialist, versatile. 
In addition, he must develop such personal quali-
ties that would allow him to be a successful and 
in-demand specialist.
Key words: education, design, formatting, 
design education, duplication, form, experience, 
student, design school.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним з основних завдань модерніза-
ції системи вищої професійної освіти є підготовка 
професійно компетентного фахівця, здатного 
адаптуватися у складних соціокультурних обста-
винах. Ураховуючи сучасні вимоги до випускника, 
які висуваються під впливом ситуації на ринку 
праці, проблема професійної підготовки бака-
лавра стає особливо актуальною. В умовах комп-
лексного підходу у закладах вищої освіти виникає 
необхідність перегляду і переосмислення змісту 
професійної підготовки бакалаврів у галузі націо-
нального дизайну.

Становлення національного дизайну нині 
постало перед альтернативою, у межах якої жоден 
вибір не відкриває оптимальних можливостей 
розвитку, а вихід на шлях формування оригіналь-
них напрямів важкий через сильну конкуренцію з 
дизайном розвинутих країн. У сучасних економіч-
них умовах розвитку країни національний дизайн 
потребує державної підтримки. Формуванню наці-
ональної своєрідності у дизайні перешкоджають, 
перш за все, сучасні технології. Проте прояви наці-
ональної специфіки у дизайні можливі і завжди 
будуть [6, с. 101]. Для вирішення проблеми необ-
хідно провести дослідження, що складатиметься 
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із завдань, які дають змогу: сформувати складники 
структури розвитку моделі комплексного підходу 
професійної підготовки бакалаврів із національного 
дизайну; виокремити характерні риси застосування 
комплексного підходу в навчально-виховному про-
цесі; навести провідні школи, які здійснюють підго-
товку бакалаврів із вітчизняного дизайну на основі 
комплексного підходу; розглянути приклади засто-
сування національних мотивів у роботах студен-
тів ВНЗ; указати перспективні напрями підготовки 
бакалаврів із національного дизайну у вітчизняних 
ВНЗ; надати пропозиції щодо ефективного розви-
тку дизайн-освіти в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасні проблеми професійної підготовки 
майбутніх фахівців із національного дизайну  
в Україні досліджують Є. Антонович [1],  
Ю. Галімов [2], Н. Дерев’янко [3], С. Зінченко, 
Т. Козак, Т. Мала, Т. Ніколаєва [4 ; 5], Є. Омель-
ницька, В.  Прусак [6–8], О. Трошкін, О. Фурса 
[10], С. Чирчик, Т. Шафранська [5], О. Швець та 
ін. Проте недослідженими або малодослідженими 
залишаються проблеми професійної підготовки 
бакалаврів із національного дизайну у ВНЗ Укра-
їни на основі комплексного підходу.

Мета статті. Метою статті є висвітлення осно-
вних завдань професійної підготовки бакалаврів із 
національного дизайну у вищих навчальних закла-
дах на основі комплексного підходу.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
дизайні існує багато різних національних версій: так 
званий італійський, німецький, англійський, сканди-
навський, японський, американський дизайн. Наці-
ональна ідентичність існувала завжди, проте саме 
в дизайні ясніше визначаються локальні особли-
вості, зумовлені традиціями, що відображають спе-
цифічні національні відмінності [5, с. 141].

Сьогодні національній ідентичності відводиться 
окреме місце в системі професійної підготовки бака-
лаврів із національного дизайну. Але, на нашу думку, 
у вищих навчальних закладах (ВНЗ) не забезпечу-
ється необхідний рівень готовності бакалаврів до 
виробничо-технологічної діяльності. У процесі викла-
дання спеціальних дисциплін студентам-дизайне-
рам викладачі ВНЗ відчувають певні труднощі в акту-
алізації знань про сутність виробничо-технологічної 
діяльності. У результаті випускнику або доводитися 
насилу адаптуватися на новому місці, або здобувати 
додаткову освіту, або влаштовуватися на роботу не 
за своїм напрямом.

Тому в ході вивчення дисциплін професій-
ного циклу, майбутній дизайнер повинен опану-
вати практику вирішення професійних завдань, 
оскільки саме під час вивчення спецпредметів сту-
дент отримує досвід життєвих проблем, проходить 
первинну професійну і соціальну адаптацію, що 
істотно впливає на рівень формування його готов-
ності до виробничо-технологічної діяльності.

Навчальні дисципліни під час підготовки 
фахівців із національного дизайну мають бути 
спрямовані на формування всіх компонентів 
фахового дизайнерського мислення, а також на  
професійно-особистісні властивості, які забез-
печують активізацію творчих процесів. Цілеспря-
моване проєктно-образне мислення дизайнерів 
повинно розвиватися на протязі всього терміну 
навчання, у практичній та теоретичній діяльності 
[10]. Однією з умов, які забезпечують форму-
вання креативного фахового проєктно-образного 
мислення майбутніх фахівців із національного 
дизайну, є орієнтація змісту підготовки на тема-
тику, що базується на вивченні, використанні та 
адаптації національної культури та народних про-
мислів до потреб сучасного дизайну.

У вищих навчальних закладах під час підго-
товки бакалаврів із національного дизайну на 
розвиток творчого фахового мислення скероване 
вивчення дисциплін історії мистецтв та матеріаль-
ної культури, теорії формоутворення, художнього 
проєктування та проєктної графіки. Важливим 
аспектом виконання проєктних робіт у розвитку 
проєктно-образного мислення є вивчення тради-
цій декоративно-прикладного мистецтва, форму-
вання професійних дизайнерських навичок, що 
має конкретне національне спрямування. Доціль-
ним є внесення тем і практичних завдань, що 
базуються на зразках декоративно-прикладного 
мистецтва та національної культури, що сприяють 
формуванню культури етнодизайну [1, с. 210].

Ураховуючи вищезазначене, завданнями про-
фесійної підготовки бакалаврів  із національного 
дизайну у ВНЗ повинні стати:

– формування фахівців, які легко адаптуються 
до нових професійних умов;

– підготовка затребуваних фахівців, що підви-
щують статус навчального закладу;

– формування навичок самостійної роботи, 
самоосвіти та самовдосконалення;

– формування вмінь користуватися інновацій-
ними розробками;

– формування навичок розуміння обов'язків, 
завдань, оцінки їх значущості, знання засобів 
досягнення мети.

Студентів, окрім засвоєння спеціальних худож-
ніх навичок, необхідно навчити:

– прагнути створити красивий, естетичний про-
дукт, використовуючи наукові відкриття у галузі 
хімії, матеріалознавства, технології та ін.;

– орієнтуватися у сфері специфіки ВНЗ  
(що нового і корисного створено, як це працює);

– співпрацювати з людьми, які створюють про-
відні наукові розробки, вміти розуміти їхні вимоги 
і задовольняти запити у сфері національного 
дизайну готового продукту.

Відзначимо, що підготовка бакалаврів із  
національного дизайну не може зводитися лише 
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до художньо-творчих умінь. Сучасний дизайнер 
повинен володіти цілим комплексом знань і умінь, 
що включає спеціальні технологічні та інженерно-
технічні знання; знання організаційно-технічного 
характеру. Дизайнер повинен бути універсаль-
ним фахівцем, різнобічно розвиненим. Окрім того, 
у нього повинні бути розвинені такі особистісні 
якості, які б давали йому змогу бути успішним і 
затребуваним фахівцем.

Усе це передбачає суттєву зміну як змісту, так 
й організації вузівського життя студентів, тобто 
формування комплексного підходу до навчально-
виховного процесу в підготовці бакалаврів. Струк-
туру розвитку моделі комплексного підходу про-
фесійної підготовки бакалаврів із національного 
дизайну можна побачити на рис. 1.

За комплексного підходу до професійної підго-
товки бакалаврів із національного дизайну абсо-
лютною цінністю є невідчужені від особистості 
знання, а сама людина розглядається «через 
призму особистості того, кого навчають: її потреб, 
мотивів, здібностей, активності, інтелекту та інших 
особливостей». Увесь процес навчання побудо-
вано на комплексному підході, спрямовано на 
формування потреб студентів у навчанні і зацікав-
леності в одержанні знань [2]. Вищезазначене, на 
нашу думку, дає змогу говорити про формування 
ціннісної функції моделі комплексного підходу до 
професійної підготовки бакалаврів із національ-
ного дизайну.

Ми вважаємо, що на основі комплексного 
підходу (в якому реалізується ціннісна функція 
процесу підготовки) можна, по-перше, здійсню-
вати вивчення явищ із погляду закладених у них 
можливостей задоволення потреб особистості, 
по-друге, займатися вирішенням завдань гумані-
зації суспільства. Ціннісну функцію моделі комп-

лексної підготовки підкреслює і перевага діало-
гічної форми спілкування, яка є основною під час 
дидактичного процесу та за допомогою якої від-
бувається вільний обмін думками і враженнями, 
стимулювання різних форм пізнавальної актив-
ності на заняттях, розвиток навичок співробітни-
цтва під час спільної діяльності, комунікативних 
вмінь, соціального досвіду. Комплексний підхід до 
підготовки бакалаврів сприяє забезпеченню спри-
ятливої морально-психологічної атмосфери на 
заняттях, реалізації принципу позитивного емоцій-
ного тла навчання, створення такого навчально-
методичного забезпечення занять, яке допомогло 
б студенту уникнути фізичних перевантажень та 
психологічного дискомфорту.

Основні аспекти комплексного підходу до про-
фесійної підготовки бакалаврів із національного 
дизайну нині є надзвичайно актуальними, оскільки 
з успішною їх реалізацією передбачається досяг-
нення мети якісної освіти, тобто освіти конкурен-
тоздатної, спроможної забезпечити кожній людині 
самостійно досягати тієї чи іншої життєвої мети, 
творчо самоутверджуватися у різних соціальних 
сферах. Комплексний підхід до підготовки повинен 
забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості 
студента виходячи з виявлених його індивідуальних 
особливостей як суб’єкта пізнання та наочної діяль-
ності, спілкування і взаємодії, ґрунтуючись на: визна-
нні за навчанням визначального основного джерела 
(детермінанти) розвитку особистості та визначенні 
механізму засвоєння (інтеріоризації) повчальних 
дій як основного джерела розвитку особистості; 
розкритті індивідуальності фахівця і створенні най-
більш сприятливих умов для розвитку та форму-
вання особистості студента заздалегідь заданими 
(планованими) якостями, властивостями, здібнос-
тями; розумінні розвитку (вікового, індивідуального) 

Рис. 1. Складники структури розвитку моделі комплексного підходу  
до професійної підготовки бакалаврів із національного дизайну

Джерело: складено автором на основі [5; 7]



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

60 Випуск 36. 2021

як нарощування знань, умінь, навичок (збільшення 
їх обсягу, ускладнення змісту) й опанування соці-
ально-значущих еталонів у вигляді понять, ідеалів, 
зразків поведінки; у навчанні кожного студента на 
рівні актуалізованих (в ідеалі – потенційних) мож-
ливостей, виокремленні типових характеристик 
особистості і пристосуванні навчання до типологіч-
них особливостей різних груп фахівців; якісно іншій 
практиці взаємодії між суб’єктами навчально-вихов-
ного простору; особистість включається у навчаль-
ний процес як суб’єкт, як активний його учасник, 
відповідальний за результати. Вона – суб’єкт свого 
власного розвитку [2].

З нашої точки зору, комплексний підхід до про-
фесійної підготовки бакалаврів із національного 
дизайну полягає у тому, щоб у навчально-вихов-
ному процесі відштовхуватися від особистих осо-
бливостей, що притаманні кожному студенту, а 
також навчати його, ураховуючи потенційні мож-
ливості, які необхідно актуалізувати.

Комплексний підхід до професійної підготовки 
бакалаврів із національного дизайну є засобом та 
умовою індивідуалізації навчання. Його особли-
вості можна побачити на рис. 2.

Рис. 2. Особливості комплексного підходу 
до професійної підготовки бакалаврів із 

національного дизайну

Джерело: складено автором на основі [2; 3; 8]

Указаний підхід повинен бути гнучким та рухо-
мим, давати змогу викладачу в процесі навчання 

підходити індивідуально до кожного студента  
і сприяти спільній активізації навчальної групи. 
Диференційована організація навчальної діяль-
ності, з одного боку, ураховує особливості когнітив-
ної сфери особистості студентів, їхні психологічні 
особливості, з іншого – до уваги беруться індиві-
дуальні запити особистості, її можливості й інтер-
еси в дизайнерській сфері. За диференційованої 
організації навчальної діяльності ці два аспекти є 
взаємопов’язаними.

Так, провідними школами підготовки бакалав-
рів із вітчизняного дизайну на основі комплексного 
підходу можна вважати Львівську національну ака-
демію мистецтв, Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв, Харківську державну 
академію дизайну і мистецтв, Київську державну 
академію декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну ім. М. Бойчука, Київський національний 
університет технологій та дизайну та ін.

У Харківській державній академії дизайну та 
мистецтв функціонує кафедра «Дизайн» бакалав-
рів із національного дизайну. У її основі лежить 
принцип персоніфікації навчання, що базується 
на прагненні творчої особистості до самоствер-
дження завдяки індивідуально-персоніфікованій 
діяльності. На практиці це виявляється у тому, 
що студент вибирає найбільш близький йому 
проєктно-художній метод, а викладач – найбільш 
ефективний педагогічний метод. Це, своєю чер-
гою, призводить до утворення певного типу проєк-
тнообразного мислення, що враховує можливість 
студентів визначати властиві їм методи творчого 
самовираження, характерні для їхньої професій-
ної спрямованості.

Незважаючи на передовий досвід формування 
професійного мислення у бакалаврів із дизайну 
в Харківській державній академії дизайну та мис-
тецтв, на жаль, можна констатувати про його майже 
одиничний характер. Здійснений нами аналіз 
навчальних планів та програм підготовки бакалав-
рів із національного дизайну в інших ВНЗ свідчить 
про спрямованість навчання студентів на фор-
мування традиційних для педагогіки вищої школи 
компонентів – професійних знань та професійних 
умінь, що й зазначено в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці фахівця, й недостатню орієнтацію 
на формування у них професійного мислення.

Сьогодні в Концепції розвитку національного 
дизайну в Україні зазначено, що професійний 
рівень дизайн-освіти передбачає цілеспрямовану 
підготовку фахівців, які безпосередньо працюють 
у сферах дизайнерської практики, науки та освіти. 
З огляду на перспективу економічного зростання 
виникає необхідність підготовки відповідної кількості 
фахівців із дизайну різної спеціалізації. Існуюча прак-
тика відкриття нових спеціалізацій із дизайну носить 
здебільшого недостатньо системний характер. Це 
зумовлює необхідність розроблення обґрунтованої  
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системи спеціалізацій у цій сфері, формування 
стандартів з освітньо-кваліфікаційних характеристик 
та освітньо-професійних програм зі спеціальності 
«Дизайн», спрямованих на всебічний професійний 
розвиток фахівців [3, с. 118].

Формування компетентності є умовою підго-
товки бакалаврів  із національного дизайну до 
професійної діяльності. У «Стандарті вищої освіти 
України за напрямом підготовки 022 «Дизайн» ука-
зано низку компетенцій, якими повинен володіти 
випускник цього напряму. Стандартом зазначено 
інтегральні (здатність розв’язувати складні спеці-
алізовані завдання та практичні проблеми у галузі 
дизайну або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій і методів дизайну 
та характеризується комплексністю та невизна-
ченістю умов), загальні (здатність зберігати та 
примножувати культурно-мистецькі, екологічні, 
моральні, наукові цінності і досягнення суспіль-
ства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної сфери, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у роз-
витку суспільства, техніки і технологій, використо-
вувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового спо-
собу життя) та спеціальні (фахові) (здатність вико-
ристовувати сучасне програмне забезпечення для 
створення об’єктів дизайну; здатність здійснювати 
колористичне вирішення майбутнього дизайн-
об’єкта; здатність досягати успіху в професійній 
кар’єрі, розробляти та представляти візуальні 
презентації, портфоліо власних творів, володіти 
підприємницькими навичками для провадження 
дизайн-діяльності) компетентності [9].

Тобто основою формування сучасної моделі 
дизайнера є національно свідома спрямованість 
професійної діяльності, що характеризує став-
лення до оточуючої дійсності, організації проєк-
тного процесу, відповідних культурних цінностей 
своєї нації. Професійні компетентності включають 
у себе здатність до діяльності у проєктній сфері, 
наявність спеціальних знань і навичок, комплекс 
індивідуальних особливостей, що забезпечують 
високу ефективність подальшої фахової діяль-
ності [4]. Показники національно орієнтованої 
підготовки, трансформуючись у професійні ком-
петентності, розглядаються як основа розвитку 
фахової майстерності майбутнього фахівця з 
національного дизайну. Так, фахову майстерність 
майбутнього спеціаліста, стилізацію та трансфор-
мацію української етнічної тематики в дизайні 
одягу можна побачити на прикладі робіт студентів 
кафедри «Дизайн і технології» Київського націо-
нального університету культури і мистецтв.

Кафедра є однією з найбільш відомих кафедр 
факультету дизайну, у роботі якої поєднуються 
багаторічний досвід підготовки фахівців для 
модельного бізнесу, нові методики, технології та 

матеріали. Кафедрою поглиблено розглядаються 
всі складники створення вітчизняного стилю та 
іміджу, розробляються колекції прет-а-порте,  
прет-а-порте-де люкс, реалізуються авангардні та 
арт-проєкти театрального та видовищного костю-
мів. На кафедрі працюють видатні проєктуваль-
ники-практики, мистецтвознавці, фахівці фешн-
бізнесу, знані спеціалісти в галузі дизайну.

Відзначимо, що знання знакових елементів 
національної культури широко використовуються 
в дослідницько-проєктній діяльності студентів спе-
ціальності «Дизайн». Творчо осмислені елементи 
етнодизайну включені в експериментальні роз-
робки дизайн-проєктів видовищного костюма для 
Національного оркестру народних інструментів 
України, співочого ансамблю «Калина», костюмів 
представницької делегації «Євро-2012», парад-
ної форми прикордонної служби України, міжна-
родних конкурсів «Печерські каштани», «Погляд у 
майбутнє», Українських тижнів моди та інших ціка-
вих проєктів [5, с. 146].

Основними перспективними напрямами під-
готовки бакалаврів із національного дизайну у 
вітчизняних вищих навчальних закладах є її:

– гуманізація – розвиток гуманітарного світо-
бачення, загальної культури, моральної відпові-
дальності, естетичного чуття, просторово-часової 
уяви, вільного володіння засобами відображення 
інформації;

– культурологізація – використання культурот-
ворчих чинників, передусім таких, як мовні, наці-
онально-архетипні, символічні засоби вираження 
всезагального;

– екологізація – засвоєння основ екології, реа-
лізація екологічного підходу до творення речей та 
об’єктів життєдіяльності людини, розвиток еколо-
гічного мислення;

– соціологізація – утвердження національного 
дизайну як соціальної характеристики сучасного 
суспільства [8].

З нашої точки зору, у вказаних напрямах 
відображається тенденція сучасної вітчизняної 
дизайн-освіти, що полягає у вирішенні першочер-
гового завдання підготовки бакалаврів із націо-
нального дизайну – сформувати у них професійне, 
проєктно-образне мислення.

Сьогодні для ефективного розвитку дизайн-
освіти в Україні необхідно на державному рівні 
усвідомити й визнати важливість підготовки бака-
лаврів із національного дизайну, усебічно підтри-
мувати та поліпшувати матеріально-технічну базу 
вищих навчальних закладів до рівня європей-
ських, адже не секрет, що останнім часом відбу-
вається процес переорієнтації потенційних абіту-
рієнтів ВНЗ України на закордонні.

Висновки. Таким чином, комплексний підхід 
до професійної підготовки бакалаврів із націо- 
нального дизайну у ВНЗ орієнтує педагогічний 
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процес на продуктивний розвиток людини, підви-
щення можливостей формування особистості, її 
адаптації в сучасному динамічному суспільстві, 
надає можливість сприймати людину як цілісну й 
унікальну особистість, закласти початкові основи 
стратегії досягнення вершин індивідуального роз-
витку особистості в інтелектуально-пізнавальній, 
емоційній та мотиваційній сферах. Продуктом 
такої організації процесу навчання виступає роз-
виваюча особистість, підготовлена до універсаль-
ної фахової діяльності.

Перспективою подальших досліджень є про-
блема комплексної підготовки майбутніх фахівців 
із національного дизайну у вищих школах зарубіж-
них країн.
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АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ ОСВІТИ  
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
AXIOLOGICAL PARAMETERS OF LAGUAGE EDUCATION 
OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES

Стаття присвячена розкриттю змісту 
мовної освіти студентів економічних спеці-
альностей. Мовну освіту в умовах глобаліза-
ції розглядають як тезаурусну відповідність 
(системність взаємозв’язків термінів мови 
економіки, а також суміжних галузей – філо-
софія освіти, політологія, юриспруденція, 
психологія, історія, соціологія – і галузевих 
дисциплін – політичної економії, маркетингу, 
менеджменту, банківської справи, бухгал-
терського обліку).
Міжкультурна комунікація на рівні еконо-
мічного академічного й наукового дискурсів 
орієнтує майбутніх фахівців економічного 
профілю на відтворення не лише загальної 
(базової) інформації, яку репрезентують 
кодифіковані (міжнародні) терміни, але й 
історико-культурних корелятів економічних 
явищ, понять чи процесів, що відтворюють 
світоглядні орієнтири представників окре-
мої лінгвокультури. Фоновий складник відо-
бражається на рівні як додаткової інформа-
ції, так і специфічного бачення усталеного 
економічного поняття, зумовленого особли-
востями ведення народного господарства 
окремою країною.
Міжкультурна комунікація в економічній 
галузі передбачає апелювання до еконо-
мічних термінів-дублетів мови економіки. 
Міжнародний відповідник і відповідник, який 
подається як дублет у фахових національ-
них словниках, мають корелювати в процесі 
продукування тексту фахового економіч-
ного спрямування.
Інформаційна політико-економічна дійсність 
актуалізує питання процедури герменев-
тики текстів економічного спрямування 
залежно від стилю, логіки викладу, методу 
викладу економічної інформації. Корпусна 
лінгвістика дає змогу шляхом здійснення 
філіації економічних і корелятивних галузе-
вих термінів віднайти оптимальний варі-
ант задля побудови конструктивного діа-
логу, який орієнтований на відтворення не 
лише фактичної, але й термінологічно точ-
ної інформації, відповідає правилам логіки 
викладу тексту економічного спрямування, 
що передбачає дотримання логіки засто-
сування тезаурусу мови економіки задля 
відтворення дискурсу через поняттєво-
категорійний апарат, а також коректного 
подання специфіки економічного бачення 
кожної країни (відповідного законодавства).
Розроблення навчальних проєктів творчо-
пошукового спрямування майбутніми 
економістами уможливлює на етапах 
розроблення, презентації і подальшого прак-
тичного упровадження розвиток мовної гра-

мотності, активізує дослідницький пошук на 
етапі професійної дискусії, що сприяє фор-
муванню мовної особистості економіста 
сучасного формату.
Ключові слова: мовна освіта, мовно-еконо-
мічна освіта, економічні науки, майбутні еко-
номісти, тезаурус, мова економіки.

The article is devoted to the disclosure of the 
content of language education of students of 
economic specialties. Language education in 
the context of globalization is considered as a 
thesaurus correspondence (systemic relation-
ships of economic language terms, as well as 
related fields – philosophy of education, political 
science, law, psychology, history of sociology; 
accounting).
Intercultural communication at the level of eco-
nomic academic and scientific discourses orients 
future professionals not only to reproduce gen-
eral (basic) information represented by codified 
(international) terms, but also historical and cul-
tural correlates of economic phenomena, con-
cepts or processes that reproduce the worldview 
of the representatives of a particular linguistic 
culture. The background component is reflected 
both at the level of additional information and 
a specific vision of the established economic 
concept, due to the peculiarities of the national 
economy of a particular country.
The international equivalent and the equivalent, 
which is presented as a doublet in professional 
national dictionaries, should correlate in the 
process of producing a text of professional eco-
nomic orientation.
Corpus linguistics allows by finding a branch of 
economic and correlative sectoral terms to find 
the best option for building a constructive dia-
logue, which focuses not only on the reproduc-
tion of factual but also terminologically accurate 
information; meets the rules of logic of presen-
tation of the text of economic orientation, which 
provides for the logic of using the thesaurus of 
the language of economics to reproduce the dis-
course through the conceptual and categorical 
apparatus, as well as the correct presentation 
of the specific economic vision of each country 
(relevant legislation). guidance by future econo-
mists enables the development of language lit-
eracy at the stages of development, presentation 
and further practical implementation, intensifies 
research search at the stage of professional 
discussion, which contributes to the formation of 
language personality of modern economist.
Key words: language education, language 
and economic education, economic sciences, 
future economists, thesaurus, the language of 
economics.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Підготовка майбутніх фахівців економічних спеці-
альностей на теренах міжнародного освітнього дис-
курсу має апелювати до кореляції змісту навчання 
й соціального запиту (йдеться, насамперед, про 
розширення освітньої пропозиції на рівні мовно-
економічної грамотності в умовах євроінтеграції). 

Дидактичне оброблення економічної інформації, 
яка подається у процесі формування спеціальних 
курсів у рамках науково-предметної підготовки, має 
враховувати накопичені економічні знання окремої 
лінгвокультурологічної позиції (національна спе-
цифіка розуміння економічного знання, зумовлена 
історико-культурними й економіко-географічними 
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чинниками; сучасне світове розуміння економіки 
як надбання філософського осмислення цивілі-
зацією). У такому ракурсі на рівні категорійного 
апарату постає питання про співвіднесеність наці-
ональних і міжнародних трактувань економічних 
понять, процесів і явищ. Кодифікація фахової мови 
економіки має адекватно відтворювати системні 
взаємозв’язки між термінами, термінологічний 
економічний словник має апелювати до корпусної 
лінгвістики, яка дозволяє спостереження над термі-
нами з позиції синхронії й діахронії.

Аксіологічний ресурс мовної освіти студентів 
економічних спеціальностей розуміємо в аспекті 
ціннісних орієнтацій світового економічного дис-
курсу: розроблення моделі підготовки фахівця еко-
номічного напряму; реалізація моделі підготовки 
фахівця економічного напряму як організація 
навчально-пізнавальної діяльності, моделювання 
академічного дискурсу з урахуванням когнітив-
них дескрипторів термінологічного апарату; фор-
мування економічної компетентності фахівців на 
основі коректного застосування словникового 
економічного ресурсу; формування рефлексив-
ного складника (розуміння економічного поняття, 
процесу чи явища як цінності економічного розви-
тку – ціннісні орієнтації фаху, сенс фаху та мотиви 
віднайдення нових рішень під час розроблення 
власних проєктів). Аксіологія мовної освіти май-
бутніх економістів також розуміється як апеляція 
до фахових знань у процесі ускладнення навчаль-
ної діяльності, формування мовної особистості 
економіста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Мовна освіта фахівців економічного профілю роз-
глядалася в контексті економічної й економіко-
географічної безперервної освіти (М. Вачевський, 
О. Коберник, В. Вихрущ, В. Маслов, О. Топузов), 
управління освітою (М. Дробноход, В. Паламарчук, 
В. Луговий), формування термінологічної і мовної 
компетенцій фахівців (Л. Мацько, Л. Науменко, 
О. Пометун, О. Савченко, А. Шимків). Питання роз-
роблення аксіологічних параметрів  мовної освіти 
студентів економічних спеціальностей не знайшло 
послідовного висвітлення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Мовна освіта майбутніх 
економістів має передбачати не лише оволодіння 
термінологічним апаратом, а й вироблення умінь 
навчально-пошукового й науково-дослідницького 
пошуку шляхом оброблення дефініцій на рівні 
параметризації мови економіки, а також з ураху-
ванням терміносистеми суміжних галузей. Йдеться 
про лексикографічну грамотність, знання тезау-
русу економічних наук задля його використання 
в академічному дискурсі, під час розроблення 
індивідуальних проєктів, подальший фаховий 
поступ, який передбачає розуміння і продукування 
міжкультурної комунікації відповідного фахового 

спрямування. Важливим є окреслення історико-
культурного компонента семантичної структури 
спеціальних термінів, оскільки міжнародний дис-
курс економічної сфери апелює до національно 
позначених фонових складників дефініцій.

Аксіологію мовної освіти слід розуміти, насам-
перед, у контексті філософії пізнання економічної 
галузі через категорійно-поняттєвий апарат, який 
враховує історико-культурні кореляти, іншими 
словами, економічний термін має у своїй семан-
тико-семантичній структурі фоновий складник, 
який моделює світоглядний релятив господар-
ської діяльності представників лінгвокультури 
(історично складений когнітивний концепт еко-
номічної парадигми). Ціннісний  апелятив мовної 
освіти майбутніх економістів полягає також в усві-
домленні того, що розв’язання фахових завдань 
в умовах безперервної економічної освіти, роз-
роблення проєктів буде ефективним  за умови 
врахування глобалізаційних економічних процесів 
(цьому сприятиме аналіз корпусних пропозицій, 
денотативних і конотативних презентацій термінів 
спеціальних (економічних) словників, а також між-
національного економічного дискурсу.

Мета статті – охарактеризувати аксіологічні 
параметри мовної освіти студентів економічних 
спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Сучасний освіт-
ній дискурс майбутніх економістів є інтегрованим за 
своїм змістом, оскільки оволодіння фахом передба-
чає не лише засвоєння базових понять, що стосу-
ються економічного фаху, але й усвідомлення того, 
що на сучасному етапі економічні терміни викону-
ють функцію міжгалузевих, використовуються в 
суміжних політичній, культурологічній сферах. Еко-
номічна термінологія апелює до соціології, права, 
математики, психології й історії, відтворюючи 
результати пізнання в мовній системі.

З іншого боку, сучасна економічна терміно-
логія відтворює рівень сучасного уявлення люд-
ства на економічні процеси, які розглядаються в 
тісному взаємозв’язку з такими дисциплінами, як 
мікро– / макроекономіка, політична економія, мар-
кетинг, менеджмент, банківська справа, бухгалтер-
ський облік.

Аксіологічні дескриптори мовної освіти студен-
тів економічних спеціальностей стосуються виро-
блення культури мови економічної сфери, розви-
тку операційної сфери (професійне мислення, 
розроблення професійних технологій, моделю-
вання фахової діяльності на основі категорійного 
апарату економічного когнітивного простору).

Ціннісна орієнтація полягає також у тому, що 
фахівець економічного профілю в умовах дина-
мічного ринку праці  має усвідомлювати не лише 
необхідність безперервної економічної освіти й 
самоосвіти шляхом актуалізації таких якостей, як 
академічна мобільність, здатність до самостійного 
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фахового самовдосконалення тощо, але й подаль-
ший фаховий поступ, який є результатом реф-
лексії накопичених людством понять про сферу 
економіки. Рефлексія економічного категорійного 
апарату уможливить надалі застосовування твор-
чого підходу до розв’язання професійних завдань. 
Дидактичний супровід у процесі навчання майбут-
ніх економістів має передбачати такі завдання, які 
максимально відтворюють майбутню діяльність, 
відповідно, зміст спеціальних знань забезпечують, 
у тому числі, уміння оперувати термінами задля 
коректного відтворення економічного процесу чи 
явища. Такі завдання мають також орієнтуватися 
як на національний економічний контекст, так і 
врахування всесвітньої економічної цивілізації, що 
висуває відповідні вимоги до вимірювання освітніх 
результатів на рівні національних і міжнародних 
стандартів.

Розглянемо академічний дискурс у процесі під-
готовки студентів економічних спеціальностей на 
прикладі аналізу базового категорійного апарату. 
Перед виконанням завдання студенти ознайом-
люються з поняттям термінологічної норми, яка 
кодифікує екземпліфікацію (чинну галузеву – еко-
номічну – номінацію), словникову статтю (уяв-
лення людства на сучасному етапі про зміст еко-
номічних понять, явищ, процесу), окреслює їх 
системні зв’язки (синонімічні, антонімічні й гіпоні-
мічні взаємозв’язки; дублетність) на рівні точності 
продукованого економічного дискурсу.

Шляхом застосування корпусу лінгвістики сту-
денти здійснюють процедуру філіації базових 
понять економіка, народне господарство, людина 
як суб’єкт економічної діяльності, економічний 
ресурс (аналіз національних словників, бі– і полі-
мовних економічних словників). Майбутні еконо-
місти визначають напрями параметризації галузе-
вої мови економічної галузі.

Студентам пропонується укласти мініслов-
ник термінів, які репрезентують сучасне уявлення 
людства про економіку як ведення народного гос-
подарства країни, як основу життя людини й сус-
пільства, як форму використання природної речо-
вини для її перетворення на життєві блага [2, с. 75; 
4, с. 162–163]. Студенти порівнюють дефініції на 
різних освітніх ланках, моделюють сучасну еконо-
мічну картину через співвідношення відповідних 
дефініцій (економіка (ринок, де відбувається роз-
поділ матеріальних благ / обмін матеріальними 
благами) / економічна діяльність (детермінація 
природним і соціальним середовищем; природне 
середовище України (природні ресурси, клімат, 
кількість населення, житло, одяг, народні про-
мисли й сучасна промисловість, природні ресурси, 
ґрунт, водна система); соціальне середовище 
України (економіко-правові відносини у процесі 
виробництва, розподілу, обміну і споживання тех-
нологій виробництва, поділу й кооперації праці)).

Студенти готують й узагальнюють інформацію, 
яка стосується кооперації праці в Україні, простежу-
ють зміни економічних кооперацій вітчизняної еко-
номіки з позиції діахронії: традиційні ремесла – інду-
стрія (у складі СРСР, періоду незалежності (сучасні 
економічні новації, промислові кооперації; модерні-
зація вітчизняної промисловості). Також вони здій-
снюють порівняння дефініцій в інших національних 
словниках щодо людини як визначального ресурсу 
господарської діяльності.

Аксіологія розуміння специфіки й унікальності, 
історико-культурної детермінації економіки окре-
мої держави розкривається на прикладі такого 
авторського проєкту, як «Ґрунти й економіка 
України. Земельний кодекс» (рекомендовано 
подати не лише характеристику ґрунтів (спеці-
альні словники природничих наук), але і подати 
хімічний склад чорноземів, промоделювати сучас-
ний і перспективний агрономічні напрями з пере-
рахуванням визначальних сортів промислових 
рослин із наведенням термінологічних відповід-
ників українською, іноземною мовами і латиною); 
аксіологічний дескриптор полягає також у підкрес-
ленні розуміння на рівні світогляду понять земля, 
ґрунт у світоглядній картині представників укра-
їнської лінгвокультури як визначальних у досяг-
ненні добробуту, символічних на рівні сакраліза-
ції, традиційності розвитку України як від початку 
аграрної держави. Студентам пропонується від-
творити історичний дискурс на рівні аналітичного 
огляду розуміння землі як економічного ресурсу 
в українській економіці (у тому числі з урахуван-
ням історико-культурних відомостей і відомостей, 
які відтворюють уявлення українців про землю у 
письменстві; законодавчих (історичних) актах). 
Сучасне розуміння ринку праці подається на рівні 
фахової комунікації, що відтворює сучасне розу-
міння вітчизняної аграрної економіки. У такий 
спосіб фаховий дискурс сучасного економіста є 
полікультурним, водночас таким, який ураховує 
ціннісні орієнтації окремої держави. Лінгвокуль-
турологічний коментар дозволяє більш детально 
розкрити історичне тло становлення вітчизняної 
економічної термінології; етнокультурний контекст 
виокремлює образно-світоглядний складник, 
пов’язаний з об’єктом економічної діяльності.

Держава встановлює закони і правила гос-
подарської діяльності, пов’язаної з економікою 
земельного господарювання, відповідно, майбутні 
економісти готують аналітичну довідку про еконо-
міко-правові відносини на рівні держава / недер-
жавні організації, товариства, політичні партії / 
суб’єкт земельного господарювання.

З огляду на глобалізацію світової економіки у 
процесі роботи над проєктом майбутнім фахівцям 
економічного напряму підготовки пропонується 
подати авторський економічний коментар щодо 
розв’язання глобальних аграрних проблем як  
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екологічної небезпеки [1, с. 24–27] (винищення 
ґрунту як результат промислової діяльності, нера-
ціонального використання земель із непослідов-
ним дотриманням правил землезбереження в кон-
тексті поняття національної безпеки).

Робота над такими проєктами дає змогу осяг-
нути закономірності економічних відносин, спряму-
вати вектор вітчизняної економіки з урахуванням 
історико-культурних традицій, регіональних умов і 
відповідних потреб суспільства. Мовно-економічна 
освіта майбутніх економістів у такий спосіб набу-
ває характеру економічного виховання, уможлив-
лює оволодіння господарчим мисленням, подальше 
успішне впровадження економічних реформ з ура-
хуванням історико-культурних традицій.

Захист проєктів передбачає послуговування 
фаховою мовою економіки (академічний, науково-
прикладний, інформаційний, професійно-практич-
ний рівні репрезентації результатів творчо-навчаль-
ного пошуку за заданою темою) за параметрами 
абстрактності, специфіку мовних засобів на позна-
чення економічних понять, мовну компетенцію 
учасників дискурсу. Особлива увага звертається на 
підтримання фахового рівня, досягнення порозу-
міння у сфері мови економіки в умовах глобалізації 
економічних процесів (поглиблення інтернаціона-
лізації капіталу; міжнародна міграція робочої сили; 
формування глобальної інфраструктури). Міжнаці-
ональна комунікація у сфері економіки передбачає 
врахування культурологічного складника у струк-
турно-семантичній структурі економічного терміна 
(використання тієї чи тієї мовленнєвої форми з 
низки можливих, що детермінується безпосеред-
ньо культурою, тобто необхідно так вибудовувати 
фаховий дискурс економіки, щоб максимально 
були враховані екстралінгвістичні чинники – поза-
мовна реальність, що безпосередньо впливала на 
формування світоглядної позиції нації стосовно 
розглядуваної дефініції (є образом у свідомості 
представників лінгвокультури)).

На подальших етапах проєкти поглиблюються 
шляхом проведення досліджень прикладного 
характеру, вивчення моделей економічних проце-
сів (у рамках проєктування – економіка аграрних 

відносин у змістовому блоці «Математичні методи 
і моделі в економіці»).

Висновки. Мовна освіта студентів економіч-
них спеціальностей розуміється як аксіологічна 
мовно-філософська детермінанта, що уможлив-
лює формування усіх рівнів мовної особистості 
на рівні дефініційних відповідників, а також з 
урахуванням культурно-історичного й суспільно-
історичного чинників. Семантика дискурсу сфери 
економіки в умовах глобалізації має передба-
чати образно-культурний складник дефініцій, що 
дозволить досягнення конструктивного дискурсу 
у сфері економіки в умовах глобалізаційних про-
цесів. Мовна освіта майбутніх економістів має 
розумітися як мовне виховання, що передбачає 
толерантність під час продукування текстів еконо-
мічного напряму, врахування автохтонності (істо-
рико-культурної специфіки) економічного фено-
мена своєї країни.

Перспективою подальших розвідок є розгляд 
навчально-фахової діяльності майбутніх еконо-
містів із позиції філософії мовного відтворення 
економічної реальності (аналіз міжкультурних 
кореляцій у сфері світової економіки).
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ОСВІТА НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК:  
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
LIFE SKILLS BASED EDUCATION: A COMPARATIVE ANALYSIS 
OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Надзвичайна швидкість розвитку індустрі-
ального суспільства та порівняно нестрімкі 
зміни в освітньому секторі завжди були диле-
мою не лише в Україні, але й в країнах близь-
кого та далекого зарубіжжя. Відомо,   що  нині 
вчені  розробляють навчально-методичний 
інструментарій програм на засадах роз-
витку життєвих навичок, досліджують 
ефективність таких програм та шляхи їх 
використання в інших проблемних галузях. 
Однак нині мало програм, націлених на попе-
редження деструктивних способів пове-
дінки і формування позитивних поведінкових 
патернів, особливо на теренах нашої країни. 
Отже, мета статті полягає у здійсненні 
компаративного аналізу впровадження 
освіти на засадах розвитку життєвих нави-
чок у зарубіжному та вітчизняному просторі. 
Задля її досягнення було використано тео-
ретичні методи дослідження: аналіз і синтез 
теоретичних та науково-методичних дже-
рел. В українському освітньому просторі, 
як  наголошує  автор статті, програми на 
основі розвитку життєвих навичок стали 
впроваджувати з початку 2000-х років. «Фор-
мування превентивного виховного середо-
вища – це досить складний процес, який для 
кожного навчального закладу є особливим 
за тривалістю, потенційними ресурсними 
можливостями», але у статті розглянуто 
приклади таких програм, які мали доведену 
результативність, а саме якісні поведінкові 
зміни підлітків. У статті акцентовано, що 
Україна має значний успішний досвід впрова-
дження таких програм із метою профілак-
тики соціально небезпечних захворювань 
та розвитку життєвих навичок задля роз-
будови миру, тому готова розширювати 
простір використання програм на засадах 
розвитку життєвих навичок. Автором під-
сумовано, що такі програми мають висо-
кий потенціал використання не лише для 
профілактики соціально небезпечних захво-
рювань, але і для формування позитивних 
патернів поведінки. Зокрема, перспектива 
дослідження полягає у використанні світо-
вого та вітчизняного досвіду для розробки 
програми формування умінь групової просо-
ціальної діяльності підлітків.

Ключові слова: життєві навички, освіта 
на основі розвитку життєвих навичок, фор-
мування умінь групової просоціальної діяль-
ності підлітків.

Extreme speed of development of industrial soci-
ety and relatively slow changes in the educational 
sector have always been a dilemma not only in 
Ukraine but also in countries near and far abroad. 
It is known that scientists are currently developing 
educational and methodological tools of programs 
based on the development of life skills, investigat-
ing the effectiveness of such programs and ways 
of their use in other problem areas. However, 
today there are not enough programs aimed at the 
prevention of destructive ways of behavior and for-
mation of positive behavioral patterns, especially 
in our country. Thus, the purpose of the article is to 
carry out a comparative analysis of the implemen-
tation of life skills based education in foreign and 
domestic space. To achieve it, we used theoretical 
research methods: analysis and synthesis of theo-
retical and scientific and methodological sources. 
In the Ukrainian educational, as the author of the 
article, spacious programs on the basis of life skills 
development began to be implemented from the 
beginning of the 2000s. “Formation of preven-
tive educational environment – and this is quite 
a complex process, which for each educational 
institution is by duration, potential resources,” but 
the article researches examples of such programs 
that have had proven results, namely qualitative 
behavioral changes in adolescents. The article 
emphasizes that Ukraine has considerable suc-
cessful experience in implementing such pro-
grams to prevent socially dangerous diseases and 
develop life skills for the development of world, so 
is ready to expand the use of programs based on 
life skills development. The author concludes that 
such programs have a high potential for use not 
only for the prevention of socially dangerous dis-
eases, but also for the formation of positive pat-
terns of behavior. In particular, the prospect of the 
study is to use the world and domestic experience 
to develop a program for the formation of group 
pro-social activities skills of adolescents.
Key words: life skills, life skills based education, 
formation of group pro-social activity skills of 
adolescents.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Надзвичайна швидкість розвитку інду-
стріального суспільства та відносно повільні 
зміни в освітньому секторі завжди були пробле-
мою не лише в Україні, але й в країнах близького 
та далекого зарубіжжя. У нашій країні вже не пер-
ший рік відбувається процес переходу від «школи 
знань» до «школи умінь», тобто створення таких 
умов в освітньому закладі, щоб його випускник 
зміг не лише оволодіти практичними знаннями, 
а й набути універсальні навички, які допоможуть 
йому успішно адаптуватися до викликів світу 
майбутнього. Такий підхід є звичним для бага-

тьох зарубіжних країн, чиї продуктивні практики 
вітчизняні науковці використовували для роз-
будови Нової української школи, зокрема фін-
ський досвід. Однак аналіз літературних джерел 
засвідчує, що орієнтація на розвиток навичок не є 
новим підходом не лише для країн із найкращими 
освітніми програмами, але й для України. Історія 
впровадження освітніх програм на основі розви-
тку життєвих навичок (ООЖН) для формування 
ключових умінь і компетентностей у світі налічує 
більше 50 років. Лише за підтримки UNICEF про-
грами з розвитку життєвих навичок впроваджува-
лися в 156 країнах починаючи з 2006 року  [9].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методики виховання дітей на засадах форму-
вання життєвих навичок обґрунтовували у своїх 
роботах вітчизняні (О. Єресько, Т. Андрющенко, 
О. Кушнірчук, Л. Вольнова, Г. М’ясоїд [4], О. Шиян, 
Т. Воронцова, В. Пономаренко, та ін.) та зарубіжні 
науковці (A. Subramanian, E. Staab, G. Dick, İ. Kaya, 
M. E. Deniz та ін.). Досліджували сутність та спо-
соби реалізації компетентнісного підходу І. Бех, 
О. Сухомлин, О. Савченко, Н. Бібік, О. Пометун [6], 
В. Засенко. E. Seo, J. Ryu, S. Hwang, S.C. Baker, 
B. M. Watson, C. Gallois та ін. Вплив превентив-
них програм на засадах розвитку життєвих нави-
чок на загальну ефективність профілактики шкід-
ливих звичок у дитячо-молодіжному середовищі 
аналізували Ю. Павлова, Т. Федорченко, В. Кири-
ченко, О. Єжова [1], D.R. Schneider, A.P. D. Pereira, 
J.I. Cruz, L. Hendricks, R. Lumadue, L.R. Waller 
та ін. Отже, науковці всього світу розробляють 
навчально-методичний інструментарій програм на 
засадах розвитку життєвих навичок, досліджують 
ефективність таких програм та шляхи їх викорис-
тання в інших проблемних галузях. Однак нині 
недостатньо програм, націлених на попередження 
деструктивних способів поведінки і формування 
позитивних поведінкових патернів, особливо на 
теренах нашої країни.

Мета статті – здійснити компаративний аналіз 
впровадження освіти на засадах розвитку життєвих 
навичок у зарубіжному та вітчизняному просторі.

Задля досягнення мети у підготовці статті було 
використано теоретичні методи дослідження: 
аналіз і синтез теоретичних та науково-методич-
них джерел для висвітлення особливостей впро-
вадження програм на засадах розвитку життєвих 
навичок у зарубіжному і вітчизняному просторі.

Виклад основного матеріалу. Чи не найдав-
ніше освіта на засадах розвитку життєвих навичок 
впроваджується у Сполучених Штатах Америки. 
Починаючи з 1935 року з метою навчити своїх гро-
мадян піклуватися про власне здоров’я та здоров’я 
оточуючих для населення стали викладати предмет 
«Health education». Поштовхом для розробки такого 
курсу став високий рівень венеричних та інфекцій-
них захворювань, а слухачами були працівники зі 
сфери охорони здоров’я. Курс зазнав чимало мета-
морфоз, а також виключення з освітніх програм. 
Нині «Health education» – це обов’язковий предмет 
у майже 40 штатах, а компонентами навчальної 
програми, окрім превентивного виховання та прак-
тичних навичок задля збереження здоров’я, є роз-
виток життєвих навичок: прийняття рішень та вирі-
шення проблем, креативне та критичне мислення, 
комунікативні та міжособистісні навички, самоусві-
домлення та емпатія, впевненість, самоконтроль 
та стресостійкість  [8].

Система освіти Афганістану не врахову-
вала соціальні та економічні потреби країни, 

тому після 2002 року було вирішено переструк-
турувати освітню систему держави. У 2003 році 
набрав чинності новий навчальний план, розро-
блений Відділом компіляції та перекладу Мініс-
терства освіти Афганістану за підтримки UNICEF 
та UNESCO, орієнтований не на здобуття знань 
(як раніше), а на формування ключових компе-
тентностей. Згодом змінилася і роль вчителя, з 
основного джерела та транслятора інформації на 
фасилітатора, коли педагог спонукає та інструктує 
учнів самостійно знаходити відповіді на проблемні 
питання та робити відповідні висновки. В основу 
навчальної програми була покладена мораль 
згідно з ісламськими законами, а основний акцент 
робився на вирішенні таких важливих питань, як 
гендер, повага до прав людини, розбудова миру, 
здоров’язбереження, нетерпимість до проявів 
дискримінації.

У 2004 році на Мальдівах у кількох закладах 
середньої освіти почав реалізовуватися проєкт із 
навчання життєвих навичок за ініціативи Фонду 
народонаселення ООН (UNFPA). За результатами 
його впровадження навчання на засадах розвитку 
життєвих навичок було інтегровано в навчальну 
програму середньої освіти 2008 році. У рамках 
перегляду чинної навчальної програми у 2012 році 
було сформовано Національну рамку навчальних 
програм, в якій було розширено спектр ключових 
життєвих навичок такими, як розуміння та управ-
ління собою, мислення критично та творчо, вза-
ємодія з людьми та здоровий спосіб життя.

У Пакистані освіта на засадах розвитку жит-
тєвих навичках часто реалізується в позашкільній 
діяльності неурядовими організаціями з обмеже-
ним охопленням через відсутність підтримки міс-
цевих органів влади. На увагу заслуговує також 
проєкт із впровадження освіти на засадах розви-
тку життєвих навичок, реалізований Всесвітнім 
фондом народонаселення у 2006–2010 роках, 
який мав на меті вирішення актуальних проблем 
у країні, а саме: сексуальне насильство та експлу-
атація, правосуддя серед неповнолітніх, тілесні 
покарання, розширення прав і можливостей гро-
мадян, проблема ВІЛ/СНІДу, участь дітей тощо 
[5]. UNICEF взяв на себе ініціативу з підготовки 
вчителів середніх шкіл навчанню на основі життє-
вих навичок каскадним методом задля охоплення 
максимальної кількості педагогів у короткий час.

У 2007 році проєкт із розвитку життєвих нави-
чок був запроваджений і у Вірменії. У 1–7 класах 
16 пілотних середніх закладів освіти з метою роз-
будови широкого спектра психосоціальних нави-
чок апробувався їхній розвиток за допомогою 
використання інтерактивних методів навчання 
як окремого предмета. Згодом проєкт охопив  
400 закладів освіти й завдяки позитивному оці-
нюванню був поширений і на 8–9 класи. А у 
2008 році навчання життєвих навичкок інтегрували  
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в національні навчальні програми та стандарти 
для викладання у всіх державних закладах освіти. 
Освіта на засадах розвитку життєвих навичок у 
Вірменії зосереджується на чотирьох основних 
темах: «Я», «Стосунки», «Спільнота», «Довкілля». 
До прикладу, рамка життєвих навичок для  
1–7 класів складається з таких тем: особисте 
здоров’я та безпека, самопрезентація, комуні-
кативні навички, вирішення конфліктів, повага, 
права та обов’язки, захист довкілля, підготовка до 
надзвичайних ситуацій. Навчання життєвих нави-
чок інтегрується в початковій освіті в природничі 
науки в тему «Я та навколишній світ».

Навчання життєвих навичок на Барбадосі 
супроводжує навчальну програму предмета освіта 
в галузі охорони здоров’я та сімейного життя з 
1996 року. Ця програма була розроблена для вирі-
шення викликів, що стоять перед молоддю країни: 
бідність, безробіття серед молодих людей, сти-
хійні лиха, проституція (особливо, через зростання 
туризму), зловживання наркотиками та алкоголем, 
насильство та злочинність, гендерна нерівність, 
сексуальна поведінка з високим рівнем ризику 
та загрозою зараження ВІЛ. Навчальна програма 
постійно вдосконалюється на підставі оцінок та 
участі зацікавлених сторін, зокрема педагогів 
та учнів. Нині курс доступний для учнів від 5 до 
16 років як окремий предмет та включає чотири 
теми: 1) власні та міжособистісні стосунки; 2) сек-
суальність та сексуальне здоров’я; 3) здорове 
харчування та фітнес; 4) управління навколишнім 
середовищем. Починаючи з 2007 року навчання 
життєвих навичок також інтегрується в інші пред-
мети навчального плану.

В українському освітньому просторі програми 
на основі розвитку життєвих навичок почали впро-
ваджувати з початку 2000-х років. «Формування 
превентивного виховного середовища – це склад-
ний процес, який для кожного навчального закладу 
є особливим за тривалістю, потенційними ресурс-
ними можливостями», але ми розглянемо при-
клади таких програм, які мали доведену результа-
тивність, а саме якісні поведінкові зміни підлітків.

На початку 2000-х років для початкової та осно-
вної школи закладів загальної середньої освіти було 
розроблено й впроваджено програми та навчально-
методичне забезпечення предмета «Основи 
здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок.

На підставі даних міжнародних опитувань 
учнівської молоді «Здоров’я та поведінкові орієн-
тації учнівської молоді» (HBSC) та «Європейського 
опитування учнівської молоді щодо вживання 
алкоголю та наркотичних речовин» (ESPAD) було 
встановлено, що за 16 років викладання навчаль-
ного курсу «Основи здоров’я» поведінкові показ-
ники підлітків змінилися, а саме: на 32% упродовж 
2007–2015 рр. зменшилась поширеність куріння 
серед підлітків 15–16 років; у 2-3 рази за 16 років 

існування предмета (2001–2016) зменшилось вжи-
вання підлітками міцних спиртних напоїв; на 25% 
упродовж 2011–2015 рр. зменшилося вживання 
підлітками пива; у 2 рази упродовж 2007–2015 рр. 
зменшилося вживання марихуани чи гашишу під-
літками 15–16 років.

Припускаємо, що такі результати стали наслід-
ком не лише впровадження предмета-носія 
методики розвитку життєвих навичок «Основи 
здоров’я», але й стали наслідком сплеску апро-
бації інших програм, націлених на збереження 
здоров’я учнів закладів загальної середньої освіти 
та професійно-технічних освітніх закладів. Однак 
саме цей предмет став першопрохідцем та підго-
тував плідний ґрунт для інших схожих ініціатив.

Широкого застосування в Україні здобула тех-
нологія «Рівний – рівному», яка є основою про-
грами «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – 
рівному» серед молоді України щодо здорового 
способу життя» (2001) [3]. «Рівний – рівному» – 
це надання та поширення достовірної, соціально 
значимої інформації через довірче спілкування як 
рівний із рівним у межах організованої (тренінги, 
акції тощо) та неформальної роботи (спонтанне 
спілкування з однолітками), яку проводять спе-
ціально підготовлені підлітки-інструктори. Пере-
ваги такої технології очевидні: підлітки більше 
часу спілкуються один з одним; глибше розуміють 
потреби свого оточення; на відміну від дорослих, 
розуміють субкультурну мову; більше довіряють 
один одному, краще налаштовані на розуміння й 
наслідування поведінки [3].

Після успішного впровадження проєкту в ЗЗСО, 
ПТНЗ, ЗВО з метою вирішення проблем, пов’язаних 
із здоровим способом життя, технологія не тільки 
набула популярності в інших сферах діяльності, 
але й вийшла за межі закладів освіти, а саме: учні 
навчають однолітків математики, інформатики, пра-
вознавства тощо; працівники освіти організовують 
навчання колег після здобуття знань щодо нових 
методів та форм навчання; іноземні спеціалісти 
консультують вітчизняних та діляться досвідом 
(фінський досвід впровадження інтегрованих кур-
сів у контексті реформування загальної середньої 
освіти, європейське партнерство задля вирішення 
економічних та кадрових питань через реформу-
вання місцевого самоврядування в Україні тощо).

Починаючи з 2007 року Україна мала змогу 
переймати німецький досвід профілактичних про-
грам для молоді за підтримки Німецького товари-
ства міжнародного співробітництва [5]. У рамках 
співпраці Міністерства охорони здоров’я України 
та GIZ у 2009 році було розпочато Всеукраїнську 
інформаційну кампанію «Не Дай СНІДу Шанс!». 
Окрім широкої діяльності, розгорнутої в ЗМІ, 
підготовки та консультування лікарів із питань  
ВІЛ/СНІДу, на території нашої країни впрова-
джувалися футбольний проєкт «Fair Play» та  
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інтерактивний навчальний інструмент «Марш-
рут Безпеки» для дітей від 12 до 18 років. Ці 
інструменти сприяють підвищенню рівня обізна-
ності щодо шляхів поширення ВІЛ, тестування на  
ВІЛ осіб, які мають позитивний ВІЛ-статус, захворю-
вань, що передаються статевим шляхом, контра-
цепції, репродуктивного здоров’я та толерантності. 
«Маршрут безпеки» також орієнтований на розви-
ток життєвих навичок, спрямованих на виховання 
гармонійно розвиненої особистості та впроваджу-
ється за допомогою методики «рівний – рівному» 
[5]. Нині в багатьох регіонах країни робота з профі-
лактики ВІЛ не потребує підтримки, бо впроваджені 
інструменти та проєкти стали самобутніми.

З 2015 року в Україні впроваджувався проєкт 
«Вчимося жити разом» із розвитку життєвих нави-
чок та надання психологічної та соціальної під-
тримки дітям та підліткам, які постраждали внаслі-
док конфлікту в Україні.

Один із виконавців проєкту ГО Дитячий фонд 
«Здоров’я через освіту» спрямував свою діяль-
ність на розробку та впровадження у навчальних 
закладах програм, які ґрунтуються на формуванні 
в дітей та молоді життєвих навичок. У рамках про-
єкту було підготовлено 735 вихователів закладів 
дошкільної освіти, 2634 вчителя закладів загаль-
ної середньої освіти й понад 240 тисяч дітей про-
йшли тренінги з розвитку життєвих навичок  [2].

Курс «Вчимося жити разом» впроваджувався 
через предмет «Основи здоров’я» та виховні години 
в усіх областях України. Цей курс забезпечує роз-
виток таких психосоціальних компетентностей: 
самоусвідомлення і самооцінка, ефективна кому-
нікація, самоконтроль, емпатія, здатність до коо-
перації, аналіз проблем і прийняття рішень, запо-
бігання і конструктивне розв’язання конфліктів. Під 
час пілотного впровадження курсу «Вчимося жити 
разом» у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізь-
кій, Луганській і Харківській областях здійснюва-
лось дослідження його ефективності. Зокрема, для 
оцінки ефективності було використано технологію 
онлайн-опитування вчителів (1–11-й класи) та учнів  
(4–11-й класи) за процедурою «дo» і «після». В опи-
туванні взяли участь понад 63 тисячі осіб, що дало 
змогу отримати статистично достовірні результати. 
Головний результат дослідження: за всіма індика-
торами отримано статистично достовірні позитивні 
зміни. Зокрема, прогрес у рівні сформованості жит-
тєвих навичок учнів (комунікації, самоконтролю, 
емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання проблем, 
попередження та розв’язання конфліктів, асертив-
ності, самоусвідомлення та самооцінки), за оцінками 
вчителів, становить від 2,4 до 20,6%. Якщо виокре-
мити результати учнів старшої школи, то за час про-
єкту вони показали найбільший прогрес у розвитку 
навичок самоконтролю та емпатії (понад 8%). Про-
єкт був включений у Державну соціальну програму 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2021 року  [2]. 
Навчальний курс «Захисти себе від ВІЛ» (стара 
назва «Школа проти СНІДу») розрахований на учнів-
ську молодь віком 15–18 років. Метою курсу є під-
вищення рівня індивідуальної захищеності молоді 
від ВІЛ-інфікування, а також формування толерант-
ного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ. Головне 
завдання курсу полягає в тому, щоб досягти пози-
тивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, умін-
нях і навичках, які зменшують уразливість молоді в 
умовах епідемії ВІЛ/СНІДу. Ефективність курсу оці-
нювалася на основі анонімного опитування за спеці-
ально розробленими психологічними тестами двічі: 
до і після навчання. Результати опитування обро-
блялись в узагальненому вигляді (в середньому для 
групи, класу). Що більшою є позитивна різниця між 
результатами «до» і «після», то більшою є ефектив-
ність програми на рівні детермінант поведінки і тим 
імовірніше, що учні змінять свою поведінку на більш 
відповідальну та безпечну (поведінковий рівень),  
а це за якийсь час позначиться на показниках захво-
рюваності (епідеміологічний рівень). Кількість учнів, 
які правильно відповіли на всі запитання тесту «Зна-
ння», зросла у 24%. Якщо до проходження курсу на 
всі запитання тесту «Знання» правильно відповіли 
1,4% учнів, то після навчання – 34% учнів. Кількість 
учнів, які демонструють максимально толерантне 
ставлення до людей, які живуть із ВІЛ (ЛЖВ), зросла 
утричі – з 16% у тестах «до» (кожен шостий учень 
виявив максимальний рівень толерантності до 
ЛЖВ) до 52% у тестах «після» (кожен другий). Кіль-
кість учнів, які мають твердий намір відкласти поча-
ток статевого життя до старшого віку, зросла на 13%. 
За результатами тесту «до» – 71% дев’ятикласників, 
«після» – 84%. Кількість старшокласників, які мають 
намір використовувати презервативи під час стате-
вих контактів, збільшилася на 26% [7].

Висновки. Впровадження освітніх програм 
на основі розвитку життєвих навичок має багату 
історію та широку географію і нині здійснюється  
у близько 156 країнах світу. До розробки таких 
програм спонукали різноманітні соціальні, еконо-
мічні, культурні, політичні виклики, але результат 
завжди один – позитивні поведінкові зрушення 
в цільовій групі. Наша країна також має значний 
успішний досвід впровадження таких програм 
із метою профілактики соціально небезпечних 
захворювань та розвитку життєвих навичок задля 
розбудови миру, тому готова розширювати простір 
використання програм на засадах розвитку життє-
вих навичок. Саме тому ми вважаємо, що ця тех-
нологія має стати основою програми формування 
умінь групової просоціальної діяльності підлітків. 
Адже такі програми дають змогу досягти очікува-
них змін не лише у знаннях, але й у ставленнях, 
намірах і уміннях; враховують вікові особливості 
цільової групи; орієнтовані на інтерактивні методи 
навчання, впроваджувалися у понад 160 країнах 
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світу. Подальші наукові пошуки будуть спрямовані 
на генерування елементів кращих світових прак-
тик із метою створення навчально-методичного 
інструментарію формування умінь групової просо-
ціальної діяльності підлітків.
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РОЛЬ ОЛІВ’Є МЕССІАНА У ФОРМУВАННІ  
КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ XX–XXI СТОЛІТЬ
THE ROLE OF OLIVIER MESSIAEN IN THE FORMATION  
OF COMPOSITORAL THINKING OF THE XX–XXI CENTURIES

Досліджуються основні принципи компо-
зиторського мислення провідного компо-
зитора, теоретика та викладача Олів’є 
Мессіана. Наголошується увага на його 
значенні у формуванні музичного мислення 
XX–XXI століть. Його творче спрямування 
пов’язане з опануванням нових компози-
торських технік, які мають розкривати 
глибокий художньо-образний зміст. Пев-
ним зразком та стильовим орієнтиром для 
Мессіана виступали твори представників 
попередньої французької традиції, а  також 
творчі та методичні принципи його викла-
дачів (Марселя Дюпре, Поля Дюка та Жана 
і Ноеля Галлонів). Для власного музичного 
мислення Мессіана характерне поєднання 
діаметрально протилежних сфер, в яких він 
вбачав своєрідну красу та привабливість. 
Композитор  акцентував на трьох важли-
вих шарах музичної тканини – ритмічному, 
мелодичному та гармонічному. У сфері гар-
монії він використовує різні конструкти – це 
й квартакорди, обертонові акорди, акордові 
грона. У гармонічних вертикалях він активно 
застосовує неакордові звуки. Весь комплекс 
засобів музичної виразності дає змогу залу-
чати їх у модальній, атональній, політональ-
ній та чвертьтоновій музиці. Учні Мессіана 
продовжують його новації у сфері музичної 
мови. П. Булез та К. Штокхаузен відкрива-
ють нові виразні можливості в областях 
серіальної, електронної музики, алеаторики 
і пуантилізму, сонорики, пуантилізму, кон-
кретної музики. У багатьох із цих напрямів 
наявне «вільне» начало, адже  музичний твір, 
який кожного разу звучить однаково, вже не 
може претендувати на відповідність духу 
часу. Наявний процес перманентного розви-
тку, який супроводжується революційними 
музичними відкриттями. Саме за «мобіль-
ними» творами є майбутнє. Ще один учень 
О. Мессіана – Я. Ксенакіс здійснює музично-
логічні операції стосовно отримання звуко-
рядів, які співвідносяться один з іншим та 
відбувається їх подальше розгортання у 
фігураційні побудови. Низка з них можуть 
сприйматись як полімелодичні, а інші – 
акордово-гармонічні. Ксенакіс впроваджує в 
музичну композицію певні способи абстра-
гування та формалізації, які були ним винай-
дені в різних сферах математики.

Ключові слова: композитор, учні, педагог, 
техніки композиції, музична мова, оновлення.

The basic principles of compositional thinking of 
the leading composer, theorist and teacher Oliv-
ier Messiaen are studied. Emphasis is placed on 
its importance in the formation of musical thinking 
of the XX–XXI centuries. His creative direction is 
associated with the mastery of new composi-
tional techniques, which should reveal a deep 
artistic and figurative meaning. The works of the 
representatives of the previous French tradition, 
as well as the creative and methodical principles 
of his teachers (Marcel Dupre, Paul Duke and 
Jean and Noel Gallons) were a certain example 
and stylistic reference point for Messiaen. Mes-
siaen’s own musical thinking is characterized by 
a combination of diametrically opposed spheres, 
in which he saw a kind of beauty and attractive-
ness. The composer focused on three impor-
tant layers of musical fabric – rhythmic, melodic 
and harmonic. In the field of harmony, he uses 
various constructs – these are quarter chords, 
overtone chords, chord clusters. In harmonic 
verticals he actively uses non-chord sounds. The 
whole complex of means of musical expression 
allows involving them in modal, atonal, polytonal 
and quarter-tone music. Messiaen’s disciples 
continue his innovations in the field of musical 
language. P. Boulez and K. Stockhausen open 
new expressive opportunities in the fields of 
serial, electronic music, aleatorics and pointillism, 
sonorics, pointillism, concrete music. In many of 
these areas there is a “free” beginning, because 
a piece of music that sounds the same every time 
can no longer claim to correspond to the spirit of 
the time. There is a process of permanent devel-
opment, accompanied by revolutionary musical 
discoveries. It is the “mobile” works that have 
the future. Another student of O. Messiaen –  
J. Xenakis performs musical-logical operations to 
obtain scales that relate to each other and is their 
further deployment in figurative constructions. 
Some of them can be perceived as polymelodic, 
and others chord-harmonic. Xenakis introduces 
into the musical composition certain methods of 
abstraction and formalization, which he invented 
in various fields of mathematics.
Key words: composer, students, teacher, com-
position techniques, musical language, update.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Постать Олів’є Мессіана є знаковою в контексті 
музичної культури XX століття. Цей композитор, 
музично-громадський діяч став одним із найбіль-
ших новаторів  у сфері музичної мови. Також він 
проявив себе як педагог, який вплинув на появу 
не менш яскравих зірок на музичному небосхилі. 
Доречно розглянути, які новації були ним привне-
сені в музичну практику XX століття, та розкрити 
його педагогічний потенціал.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Специфіка композиторської стилістики О. Мессіана 

[5] висвітлюється у власних теоретичних напрацю-
ваннях композитора, а також у роботах Т. Жарких 
[3], К. Самуель [6]. Особливості творчих принципів 
П. Булеза [2] розкриваються у збірці есе компози-
тора, а формальні принципи музичної композиції 
Я. Ксенакіса у його роботі «Формалізована музика» 
[4]. Загальні принципи, що спостерігаються в музич-
ній культурі XX–XXI століття, висвітлено в роботах 
О. Берегової [1] та Є. Стригіної [7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Творчість Мессіана неодно-
разово ставала предметом музикознавчих розвідок,  



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

73

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

проте його роль як педагога потребує окремого 
висвітлення.

Мета статті – розкрити роль Олів’є Мессіана у 
формуванні музичного мислення XX–XXI століть 
шляхом представлення його педагогічних принципів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Академічна музична культура зазнала чималих 
трансформацій  у XX столітті. Тотальне оновлення 
всіх сфер музичної мови, поява нових ладових сис-
тем, технік композиції та способів створення звуко-
вого цілого сприяли  виходу музики на новий рівень. 
Ці інновації відбувались завдяки діяльності низки 
композиторів, серед яких безперечними новато-
рами були П’єр Булез, Карлгайнц Штокхаузен, Яніс 
Ксенакіс. Їх творчі шляхи неодноразово перетина-
лись, вони часто співдіяли в різних проєктах, експе-
риментуючи та надихаючи один іншого. Водночас 
важливим поштовхом для їх творчого зростання 
стало й навчання в Олів’є Мессіана, творче мис-
лення якого істотно випередило час. «О. Мессіан 
увійшов в історію світового мистецтва як новатор 
в області сучасної для ХХ століття інтонаційно і 
відповідних засобів музичної мови, проте мессіа-
нівській образності властива суто французька чут-
ливість, гаряча експресія і романтизм» [3, с. 5–6]. 
Хоча його музична мова змінювалась упродовж 
життя, проте низку ознак залишались незмінними. 
Зокрема, таку роль набували лади. Причому сферу 
його інтересу становили не лише індійські лади, 
а й певні елементи григоріанського хоралу. Риси 
його власної системи, яка становила основу ком-
позиторської творчості, можна визначити наступ-
ним чином: «Ладова система, заснована на ладах 
обмеженої транспозиції; вигадлива ритміка, що 
базується на принципі додаткової тривалості та ідеї 
не обернених ритмів, а також пов’язана з перетво-
ренням індійських мотивів; форми григоріанського 
хоралу та т.п.» [5, с. 5]. Специфіку його музичного 
мислення можна прослідкувати не лише через 
його безпосередню композиторську творчість, а 
й завдяки його теоретичним працям. Так, у роботі 
«Техніка моєї музичної мови», що була створена в 
1942 році, було відображено його найбільш провідні 
принципи. Мета створення цієї праці була пов’язана 
з прагненням передати учням основи його компози-
ційних методів та прийомів. Після неї була видана 
також праця «Трактат про ритм» (1948), в якій було 
приділено особливу увагу ритмічним особливостям 
музичної тканини.

Розглянемо, які сутнісні риси були притаманні 
педагогічній діяльності Мессіана. Насамперед 
він акцентував на трьох важливих шарах музич-
ної тканини – ритмічному, мелодичному та гармо-
нічному. Водночас він не акцентує у своїй роботі 
увагу на тембрових характеристиках. Смисловими 
орієнтирами для Мессіана виступили твори Клода 
Дебюссі, представника попередньої французь-
кої традиції, а основні навички у сфері композиції 

були закладені Марселем Дюпре, Полем Дюка та 
Жаном і Ноелем Галлонами. Для його мислення 
характерне поєднання діаметрально протилеж-
них сфер, саме в цьому він вбачав своєрідну 
красу та привабливість. Для того щоб передати 
релігійні образи, які становлять основу його ком-
позиції,  він пропонує застосовувати математичні 
моделі. «Усі жанри, використовувані композито-
ром, взаємопов’язані і доповнюють один одного, 
прагнучи розкрити головну мету авторської діяль-
ності – релігійний зміст його творінь» [3, с. 146].

У сфері ритму Мессіан надає перевагу принци-
пам поліритмії, тобто поєднання кількох складних 
ритмів в єдиний розмір. Причому неабияку роль 
відіграють штрихи у демонстрації специфіки рит-
мічного забарвлення. «За допомогою збільшення 
вказівок штрихів, динаміки, акцентів, точно там, де 
ми хочемо, наша музика здійснить вплив на слу-
хача» [5, с. 21]. У сфері гармонії він використовує 
різні конструкти – це й квартакорди, обертонові 
акорди, акордові грона. У гармонічних вертика-
лях він активно застосовує неакордові звуки. Весь 
комплекс засобів музичної виразності дає змогу 
залучати їх у модальній, атональній, політональ-
ній та чвертьтоновій музиці. Фактично всі ці від-
криття будуть наявні у творах учнів Мессіана.

Період безпосередньої викладацької діяль-
ності стартує з 1936 року, коли Мессіан викладає 
в Нормальній школі музики в Парижі (приватній 
консерваторії) і в консерваторії «Схола канторум», 
що спеціалізувалась на старовинній музиці. Вже з 
1941 року він починає викладати в Паризькій кон-
серваторії, спочатку клас гармонії, а згодом веде 
клас аналізу, естетики та ритміки. З 1966 року Мес-
сіан також починає викладати композицію. Пере-
лік його учнів включав не лише тих, хто навчався 
в консерваторії, а й тих, хто брав у нього уроки з 
різних музичних дисциплін, не будучи студентами 
навчального закладу.

У своїй викладацькій діяльності він читав курси, 
спираючись на музичний спадок попередніх сто-
літь, охоплюючи усі жанри та композиторів – від 
К. Монтеверді до Р. Вагнера та М. Мусоргського. 
Проте, на його думку, їх огляд можливий лише в 
ретроспективному форматі, в той час як їх досяг-
нення неможна повторити, а сучасний «музичний 
театр є свого роду зрадою» [6].

Які ж саме риси музичної мови Мессіана було 
застосовано його учнями? Насамперед, заува-
жимо, що такі діячі, як Булез та Штокхаузен 
багато в чому звертались до тих самих компози-
ційних технік. Карлхайнц Штокхаузен «відкрив 
нові виразні можливості в областях серіальної, 
електронної музики, алеаторики і пуантилізму» 
[7, c. 263]. Повною мірою перелік цих напрямів 
може бути застосованим і щодо П’єра Булеза, а 
саме: сонорика, алеаторика, пуантилізм, кон-
кретна музика. У багатьох із цих напрямів наявне 
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«вільне» начало, як, наприклад, в алеаториці, де 
композитором задаються певні параметри, проте 
інші залишаються на розсуд виконавця. Така тех-
ніка виправдана тим, що, на переконання Булеза, 
музичний твір, який щоразу звучить однаково, вже 
не може претендувати на відповідність духу часу. 
Наявний процес перманентного розвитку, який 
супроводжується революційними музичними від-
криттями. Саме за «мобільними» творами – май-
бутнє. Вони можуть бути порівняні з лабіринтом, 
який кожен автор вибудовує самотужки.

Інші ж композиційні техніки оперують із суворо 
регламентованим музичним матеріалом – сонорика, 
пуантилізм та конкретна музика. Водночас музична 
мова може бути вкрай різноманітною та включати 
широкий спектр ладових утворень, які використо-
вував у своїх творах Мессіан, акордових сполучень, 
що вміщують квартові, секундові терцієві структури. 
П. Булез зазначав у своїх теоретичних працях, що 
завдання молодого композитора полягає в тому, 
щоб розписати, як користуватися необхідною техні-
кою. Це означає, що він має «не тільки  розширити 
вже створені методи (перший необхідний етап), але 
і зробити їх ефективними так, щоб в цих методах 
було оновлено саме поняття структури» [2, с. 123]. 
Таким чином і в практичному вимірі Булез та Шток-
хаузен прагнуть розвинути музичну творчість у бік 
структурування художнього цілого.

Певні елементи математичних моделей, які 
використовував у своїх творах О. Мессіан, роз-
виваються у творчості Янніса Ксенакіса. Цей ком-
позитор застосовує складні алгоритмічні моделі. 
Також можна зазначити, що він розвиває багато-
вимірну техніку письма, закладену Мессіаном. 
Мається на увазі «розташування у часі (“подібно 
до сторінок у книзі”) звуковисотно-гучної “сітки” (по 
суті – багатомірні акорди) та “ігрові тактики”  цілісні 
музичні побудови та їх фрагменти, з яких учас-
никами формуються більш великі композиції» 
[4, с. 5]. Ксенакіс впроваджує у музичну компози-
цію певні способи абстрагування та формалізації, 
які були ним винайдені в різних сферах матема-
тики. Ідея взаємозв’язку між музикою та математи-
кою мала давню історію функціонування, почина-
ючи від піфагорійської системи. Але, безперечно, 
Мессіан допомагає відкрити нові шляхи поєднання 
музики та математики, які й бере за основу Ксена-
кіс. Варто також зазначити, що релігійний місти-
цизм, притаманний творчості Мессіана, пророс-
тає у творчості його учнів у філософські складні 
концепти, які розкриваються за допомогою не 
менш віртуозних у технічному відношенні засобів. 
Я. Ксенакіс зазначає, що мистецтво виконує вкрай 
важливу функцію, яка полягає в тому, щоб ката-
лізувати сублімацію. «Воно має досягнути вве-
дення усіма своїми встановленими орієнтирами у 
всезагальну екзальтацію, в яку вводиться індиві-
дуум, втрачаючи свідомість, переживаючи разом 

із композитором та виконавцем дещо нечуване, 
грандіозне та досконале» [4, с. 15]. Власне Ксена-
кіс підкреслює значення досягнень свого вчителя 
у просуванні нової музики, яка змінює характер 
музичного тексту. Мессіан закладає підвалини 
для систематизації усіх абстрактних перемінних 
параметрів. Він робить це у модальній музиці. 
«Ним була створена мультимодальна музика, яка 
одразу ж знайшла спадкоємців у музиці серій-
ній» [4, с. 17]. Таким чином, після Мессіана від-
криваються нові можливості для конструювання 
художніх моделей. Ксенакіс, наприклад, здійснює 
музично-логічні операції стосовно отримання зву-
корядів, які співвідносяться один з одним та від-
бувається їх подальше розгортання у фігураційні 
побудови. Низка з них можуть сприйматись як 
полімелодичні, а інші – як акордово-гармонічні.

Музична практика є комунікативним простором. 
У ньому діють композитор, виконавець та слухач. 
Зростання рівня елітарності музичного мислення, 
що спостерігається у XX–XXI ст. дещо ускладнює 
розуміння творів слухачами. Водночас цей про-
цес є таким, що закономірний для  розвитку логіки 
музичної композиції. «Так, композитор кодує свою 
творчу концепцію в нотних знаках і символах; вико-
навець розкодовує нотні знаки та перекодовує їх 
у мову музичних звуків; слухач сприймає звукову 
версію твору й намагається розкодувати творчий 
задум композитора» [1, с. 103]. Той напрям іннова-
ційності, що виник завдяки творчості О. Мессіана, 
змінив параметри музичного цілого. Воно сконцен-
троване на питанні впровадження нових концептів 
композитором, що прагне передати власні задуми, 
ідеї, образні та художні стани. Попри те, що мисте-
цтво стало складнішим для сприйняття, воно відо-
бражає сучасну логіку світу, в якому поєднуються 
математичні моделі та чуттєвість, взаємодіють 
різні музичні пласти та техніки композиції.

Висновки. Творчі напрацювання Олів’є Мессі-
ана заклали підвалини для зміни музичного мис-
лення XX–XXI століття. Його педагогічний потен-
ціал та власний композиторський приклад сприяли 
зародженню нових технік композиції. Ускладнення 
музичної мови та структурування різних елемен-
тів музичної композиції допомогли відкрити нові 
шляхи у створенні звукового цілого.

Перспективи подальших досліджень можливі 
в напрямі дослідження педагогічних напрацювань 
учнів Олів’є Мессіана та винайденні їх впливу на 
сучасну вітчизняну українську композиторську 
культуру.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МОВИ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION 
OF KEY COMPETENCIES OF SENIOR STUDENTS IN LANGUAGE LESSONS

Актуальність дослідження зумовлена 
об’єктивною реальністю нашого часу, а 
саме: неналежною увагою до родинних лек-
сичних номінацій членів сім’ї, особливостей 
називання ліній зв’язку і ситуативних варі-
антів новітнього використання; з’ясування 
факторів покращення міжособистісних кон-
тактів; виховання  культури взаємної під-
тримки  та ін. (комунікативно-діяльнісний 
підхід).
Мета статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальній пере-
вірці ефективності застосування запропо-
нованої моделі і вибраного підходу під час 
формування родинної лексичної компетенції 
у старшій школі.
Методами дослідження проблеми слугували 
теоретичні (порівняльний і системний  ана-
ліз філософської, методичної, психологічної, 
дидактичної та соціологічної літератури), 
діагностичні, емпіричні (аналіз концептуаль-
них наукових засад шкільної підготовки та 
загальнолюдських уявлень про родинну номі-
націю, спостереження, порівняння, опиту-
вання (бесіда, анкетування вчителів і учнів), 
вивчення й узагальнення педагогічного 
досвіду), практичні (проблемно-пошуковий, 
моделювання, педагогічний експеримент, 
математичної статистики: кількісно-якіс-
ний аналіз результатів експерименталь-
ного навчання), які дали змогу комплексно 
проаналізувати порушену проблему та 
впливати на неї.
У статті відображено реалізацію запропо-
нованої методичної моделі в старшій школі 
(комунікативно-діяльнісний підхід) та дове-
дено ефективність її застосування.
Матеріали дослідження можуть бути корис-
ними для вчителів, учнів, науковців, психо-
логів, методистів, усіх, хто прагне свідомо 
користуватися окресленими номінаціями 
та збагачувати власний словниковий запас, 
дбати про індивідуальну та колективну 
відповідальність, міцність родини як най-
меншої одиниці держави, опановувати прак-
тику особливої міжособистісної взаємодії в 
аспекті особистого сценарію життя.

Ключові слова: родинна лексика, комуніка-
тивно-діяльнісний підхід, родинна лексична 
компетенція, сім’я, родина.

The relevance of the study is due to the objective 
reality of our time, namely: inadequate attention 
to family lexical nominations of family members, 
the peculiarities of the names of communication 
lines and situational options for the latest use; 
elucidation of factors of improvement of inter-
personal contacts; fostering a culture of mutual 
support, etc. (communicative-activity approach).
The purpose of the article is to theoretically sub-
stantiate and experimentally test the effective-
ness of this model and the chosen approach in 
the formation of family lexical competence in high 
school.
Methods of research of the problem were 
theoretical (comparative and systematic analysis of 
philosophical, methodical, psychological, didactic 
and sociological literature); empirical (analysis of 
conceptual scientific principles of school preparation 
and universal ideas about family nomination, 
observation, comparison, survey (conversation, 
questionnaire of teachers and students), study 
and generalization of pedagogical experience); 
practical (problem-searching, modeling, pedagogical 
experiment, mathematical statistics: quantitative and 
qualitative analysis of the results of experimental 
training), which allowed to comprehensively analyze 
the problem and influence it.
The article reflects the implementation of the 
proposed methodological model in high school 
(communicative-activity approach) and proves 
the effectiveness of its application.
Research materials can be useful for teachers, 
students, scientists, psychologists, method-
ologists, anyone who seeks to consciously use 
the outlined nominations and enrich their own 
vocabulary; to take care of individual and collec-
tive responsibility for the strength of the family as 
the smallest unit of the state; master the practice 
of special interpersonal interaction in terms of 
personal life scenario.
Key words: family vocabulary, communicative-
activity approach, family lexical competence, 
family, family.

УДК 373.5.016:811.161.2]:37.013
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.15

Рудюк Т.В.,
канд. філол. наук,
доцент кафедри української мови  
та методики її навчання
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя,
докторант кафедри стилістики 
української мови
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Вивчення психолого-педагогічної, методичної та 
мовознавчої літератури дає змогу констатувати від-
сутність належної уваги чи спеціальних досліджень, 
присвячених проблемі формування ключових ком-
петентностей учнів старших класів, ліцеїв на уро-
ках української мови та в позакласний час.  Проте, 
переконані, що порушене питання дасть змогу 
змістити центр уваги на процеси індивідуальної 
інтеракції, розвиток раннього усвідомлення особис-
тої відповідальності за комунікативно-діяльнісний 
аспект життя, формування родинної лексичної ком-
петенції, забезпечення необхідного балансу розви-
тку особистості та належної взаємодії між членами 
родини та держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найпершим середовищем формування ключових 
компетентностей особистості є оточення близьких 
людей. Сім’я – це головний осередок виховання 
дитини, і цю орієнтацію неухильно потрібно відро-
джувати у свідомості кожного майбутнього батька 
та матері, оберігати основи сімейної моралі, яка є 
органічною особливістю українських виховних тра-
дицій [1, с. 69]. Родина – це група людей, об’єднаних 
на основі шлюбних і кровних зв’язків, що склада-
ється з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких 
родичів, які живуть разом, ведуть спільне господар-
ство і між якими встановлюються багатосторонні 
стосунки: між чоловіком і дружиною, батьками і 
дітьми, братами і сестрами й іншими родичами  
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[2, с. 408]. У родині відбувається засвоєння законів 
сімейного життя, любові, поваги до батьків, діду-
сів, родичів, що передбачає необхідність вивчення, 
належного використання родинної лексики й фор-
мування ключових якостей особистості.

Водночас зауважимо, що умови стрімкого роз-
витку сучасних  інформаційних технологій вимага-
ють необхідного створення й підтримки потреб у 
спілкуванні, вивчення таких особливостей функці-
онування в родині та школі (через практику вико-
ристання досліджуваних одиниць), ситуативному 
упровадженні для забезпечення процесів розви-
тку й підтримки загальнонаціональних цінностей 
держави. Більше того, використання вправ, які 
максимально відтворюють значимі ситуації спіл-
кування, врахування індивідуальних особливос-
тей, способів стимулювання мовної діяльності 
та розвитку умінь із використанням колективних 
форм навчання та спільного рішення проблемних 
завдань дає змогу створювати ефективні умови 
для вирішення порушеного питання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Теоретико-методичні 
засади формування ключових компетентностей 
старшокласників значною мірою залишаються 
поза увагою відповідних розділів української 
мови, утім, виокремлення досліджуваного мате-
ріалу як окремої складової частини мовознавчо-
психологічної науки є сприятливим підґрунтям 
для формування родинної лексичної компетен-
ції, забезпечення необхідного балансу розвитку 
підростаючого покоління, розбудови й зміцнення 
української державності.

Мета статті – проаналізувати місце теоретико-
методологічних засад формування ключових ком-
петентностей учнів старших класів, ліцеїв, гімназій 
на уроках української мови та в позакласний час, 
встановити умови для гармонійного виховання та 
міжособистісної взаємодії молоді.

Виклад основного матеріалу. Сучасні реа-
лії лінгвістичної підготовки потребують багатоас-
пектного комунікативно-діяльнісного осмислення 
мовного матеріалу (родинних лексем) на теоре-
тичному, практичному та особистісно орієнтова-
ному рівні усвідомлення й використання, технічної 
апробації власної комунікації, розвитку ключових 
компетентностей та дій.

Родинна лексика – це словниковий склад або 
сукупність слів на позначення групи людей, які 
пов’язані кровними або близькими соціальними й 
особистими зв’язками спорідненості чи свояцтва.

Дослідно-екпериментальною базою нашого 
дослідження слугував Івано-Франківський фахо-
вий коледж Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника.

На першому етапі роботи було здійснено тео-
ретичний аналіз наявних методологічних підходів 
у педагогічній, методичній, психологічній, філо-

софській та науковій літературі; проаналізовано 
словникову базу, яка включала в себе опрацю-
вання та зібрання фактичного матеріалу з відпо-
відних лексикографічних джерел; визначено тему, 
мету, об’єкт, предмет, завдання, методи, складено 
план експерименту.

На другому етапі розроблено покрокову модель 
формування ключових компетентностей старшо-
класників; виявлено та обґрунтовано комплекс 
педагогічних умов для її ефективного викорис-
тання, формування та впровадження вчителями-
предметниками; апробовано та проаналізовано 
отримані дані, перевірено та уточнено результати 
й висновки, отримані в процесі роботи.

На третьому етапі завершено експеримен-
тальну діяльність, уточнено теоретичні та прак-
тичні висновки, узагальнено й систематизовано 
отримані результати.

Крім того, прогресивний компонент моделі фор-
мування родинної лексичної компетенції передба-
чав постановку та розв’язання ключових проблем, 
які визначали принципи подальшої технології 
застосування розробленого макету, для прикладу: 
підготовчий етап  визначав активне використання 
процесів слухання та читання; усних висловлю-
вань, бесіди, діалогу, письма (творів-роздумів, 
письмових повідомлень, вправ, складання дерева 
роду, карт пам’яті, та ін.). Етап саморефлексії 
зобов’язував до формування контролю з викорис-
тання лінгвістичного матеріалу. Змістовно-проце-
суальний компонент позначав відповідний щабель 
розвитку досліджуваної компетенції з перспекти-
вою подальшої індивідуальної роботи над собою 
та окресленим лексичним матеріалом.

Отже, аналіз динаміки сформованості родинної 
лексичної компетенції в експериментальній групі дав 
підстави стверджувати про можливість підвищити 
ефективність засвоєння родинної лексики та про-
цесу формування родинної лексичної компетенції.

Нами було проведено такі етапи експеримен-
тальної роботи:

– визначення початкового рівня сформова-
ності родинної лексичної компетенції з викорис-
танням методів тестування, анкетування, педа-
гогічного спостереження й самоспостереження, 
статистичної обробки результатів дослідження.

– розробка та впровадження навчально-
методичного забезпечення, яке сприяло успіш-
ному формуванню родинної лексичної компетен-
ції запропонованої структурно-функціональної 
моделі та можливостей її використання вчите-
лями-предметниками.

Дослідження охопило 389 студентів коледжу. 
Діагностичне обстеження дало змогу зробити 
висновки, що більшість учнів мали початковий та 
репродуктивний рівень сформованості родинної 
лексичної компетенції; невелика частина володіла 
нормативними і творчими показниками (табл. 1).
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Початкові показники володіння родинною лек-
сикою були виражені через небажання викорис-
товувати багатство відповідних номінацій, нерозу-
міння прямого та переносного значення мовного 
матеріалу, невміння пояснити дефініцію та адек-
ватно переносити її у власне контрольоване мов-
лення. Нами було помічено деяку проблемність у 
створенні діалогічного та монологічного вислов-
лювання, необхідність допомоги вчителя-предмет-
ника для побудови усної й письмової комунікації.

Репродуктивний рівень володіння родинною 
лексикою пояснюємо переважною відсутністю 
виявів власної індивідуальності (за винятком 
поодиноких прагнень до креативного самовира-
ження за підтримки викладача), наявністю великої 
кількості помилок у побудові висловлювань, про-
блемністю використання реплік у діалогах, неро-
зумінням значеннєвих відтінків і багатства лексем, 
несформованою здатністю адекватно оцінювати 
та контролювати власне мовлення.

Під час дослідження було з’ясовано, що 
учасники навчального процесу не налаштовані 
пов’язувати його результати з подальшими про-
єктами життєдіяльності, приміром: створення та 
сприяння процесів розвитку сім’ї, особистої відпо-
відальності за комунікативно-діяльнісний аспект 
родинної, державної та міжкультурної комунікації.

Інший бік питання констатував ситуацію пере-
важного оцінювання об’єктивних результатів, аніж 
суб’єктивних досягнень, виражених індивідуаль-
ною самосвідомістю використання досліджуваних 
одиниць і встановленням взаємозв’язку з проце-
сами життєдіяльності, співвідношенням реальних 
можливостей, успіхів чи невдач.

Реалізацію методичних умов формувального 
експерименту було втілено за підтримки тісної 
співпраці з педагогічними працівниками та керів-
ництвом, учасниками навчального процесу. Роз-
роблено та впроваджено покроковий алгоритм 
діяльності, його змістове, психолого-педагогічне 
та  мовно-методичне  наповнення. Крім того, під 
час експерименту максимально враховано інди-
відуальні та сімейні особливості школярів, їхні 
варіанти.

Визначено рівні сформованості родинної лек-
сичної компетенції, а саме: початковий, репродук-
тивний, нормативний, творчий; змістова структура 

їхньої формувальної складової частини. Розгля-
немо детальніше.

Початковий рівень: ознайомлення з вибірками 
досліджуваних одиниць та з’ясування лексичного 
значення; добір найчисельнішого синонімічного 
ряду; проведення метафоричних та антонімічних 
паралелей; побудова хмар слів тощо.

Репродуктивний рівень містив дослідження 
родинної лексики в контексті знаків української 
етнокультури, власної діяльності, історії, відпо-
відних традицій, тексту Біблії, побудови семан-
тичної схеми-характеристики, педагогічних ідей 
та порад щодо визначених осіб родинної номіна-
ції, з’ясування конструктивних варіантів звертань, 
визначення близькості/віддаленості стосунків, 
особливостей національного та світового досвіду 
батьківського виховання й функціонування родин-
них лексем, реальних та ідеалізованих уявлень 
про вказані одиниці, складання плану посильної 
допомоги найменш захищеним категоріям сус-
пільства (сиротам, удовам) тощо.

Нормативний рівень: дослідження етапів сім’ї 
та їхнього взаємозв’язку з родинними лексичними 
номінаціями, традицій прародини як фактора 
безумовного впливу на близьких, пам’яток архі-
тектури та живопису, пов’язаних з окресленими 
одиницями, таємниць подружнього щастя, вико-
ристання технік ненасильницького спілкування з 
відповідним уживанням досліджуваної лексики, 
взаємозв’язку традицій сім’ї та держави, життєвої 
філософії близьких, роботи з таблицею весіль-
них ювілеїв, простеження взаємозв’язку родинних 
номінацій із процесами мовно-психологічної само-
рефлексії тощо.

Творчий рівень передбачав проведення «Діа-
логу з родом», вивчення основоположних релі-
гійних ідей, пов’язаних із досліджуваними одини-
цями, спроби аналізу творчості Т.Г. Шевченка в 
контексті окресленої проблеми, функціонування 
іноземних мов, життєвої школи поліпшення карми, 
з’ясування енергетики близьких та продуктів їхньої 
діяльності, взаємозв’язку досліджуваних одиниць 
із джерелами надходження сили та практики 
споглядання місць відновлення енергії, контр-
олю власних думок і виловлювань, озвучення 
власного ставлення до прочитаного, почутого чи 
побаченого, усні/письмові проєкти-дослідження;  

Таблиця 1
Рівень сформованості родинної лексичної компетенції на констатуючому етапі

Рівні сформованості родинної  
лексичної компетенції

І етап експерименту
Експ. група (n=195) Контр. група (n=194)

кількість % Кількість %
Творчий 10 5 11 6

Нормативний 20 10 21 11
Репродуктивний 125 64 121 62

Початковий 41 21 41 21



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

79

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

практики висловлення захоплень, ведення щоден-
ника саморефлексій тощо.

Під час реалізації вказаного дослідження було 
створено максимально доброзичливу атмосферу, 
забезпечено взаємну підтримку, що сприяло роз-
витку комунікативної діяльності й більш високим 
формам кооперації  та співпраці, емоційному 
інтелекту та емпатії. Таке цілеспрямоване фор-
мування родинної лексичної компетенції у студен-
тів експериментальної групи було забезпечене 
поетапністю реалізації та діагностики, відповід-
ним аналізом успішності впровадження етапів 
навчального процесу. Обговорено труднощі, роз-
глянуто переваги та недоліки виконаної роботи.

Зміни, які відбулися під час дослідно-екпери-
ментальної діяльності, дають змогу простежити 
загальну динаміку сформованості родинної лек-
сичної компетенції під час вивчення досліджува-
них одиниць.

На третьому етапі завершено експеримен-
тальну роботу, уточнено теоретичні та практичні 
висновки, узагальнено та систематизовано отри-
мані результати (див. табл. 2).

Таким чином, рівень сформованості родин-
ної лексичної компетенції на контрольному етапі 
засвідчив теоретичну та експериментальну 
обґрунтованість застосування вказаної моделі, 
що підтверджує динаміка показників творчого та 
нормативного рівнів (перший зріс на 20% в екс-
периментальних групах і на 9% в контрольних; 
другий – на 44% в експериментальних і на 13% 
в контрольних групах). У той час як показники 
репродуктивного та початкового рівнів суттєво 
знизилися (на 49% у експериментальних групах 
та на 2% в контрольних групах за показником від-
повідного рівня та на 10% в експериментальних 
і на 3% в контрольних групах за початковим рів-
нем). Варто зауважити, що в контрольній групі 

не відбулося суттєвих змін на рівнях сформова-
ності родинної лексичної компетенції. Достовір-
ність отриманих результатів перевірено згідно з 
оцінкою характеру відповідних завдань. Таким 
чином, застосування розробленої моделі для 
формування ключових компетентностей старшо-
класників є актуальним і перспективним способом 
вивчення окресленого матеріалу, виховання толе-
рантності, готовності до співпраці, всебічного роз-
витку в діяльнісному колі. Перспективність указа-
них засад убачаємо в ефективності підготовки до 
швидкозмінних реалій сучасного життя, викорис-
тання творчого потенціалу, критичного засвоєння 
нового, уміння здобувати інформацію, слухати, 
читати, говорити, писати, генерувати прагнення до 
самовдосконалення, активно шукати перспективні 
шляхи розвитку міжособистісної взаємодії та між-
культурного спілкування, усвідомлення національ-
ної ідентичності та гідності.

Висновки. Таким чином, теоретико-методоло-
гічні засади формування ключових компетентнос-
тей учнів старших класів мають місце в процесі 
усвідомленого вивчення родинної лексики; вста-
новлення гармонійного виховання й міжособис-
тісної взаємодії. Результати дослідження засвід-
чують, що старшокласники прагнуть оволодіти 
багатством досліджуваних одиниць та їхнім кон-
текстуальним функціонуванням; виявляють готов-
ність працювати над вказаним матеріалом і собою. 
Крім того, більшість була зацікавлена вивченням 
ситуативної та контекстуальної інформації, мож-
ливістю практичного використання навчального 
матеріалу.
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Таблиця 2
Рівень сформованості родинної лексичної компетенції на контрольному етапі

Рівні сформованості родинної  
лексичної компетенції

ІІ етап експерименту
Експ. група (n=195) Контр. група (n=194)

кількість % Кількість %
Творчий 39 20 18 9

Нормативний 106 54 25 13
Репродуктивний 29 15 116 60

Початковий 21 11 35 18
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ 
ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
AESTHETIC EDUCATION AS A MEANS 
OF CREATING AESTHETIC CULTURE IN MATHEMATICS LESSONS

У статті розглядається поняття есте-
тичного виховання здобувачів початкової 
освіти як цілеспрямований та планомірний 
процес: створення смаків та ідеалів, есте-
тичних понять, ставлення до природи, 
професії, суспільства, побуту, мистецтва, 
взаємовідносин, спілкування, а водночас до 
розвитку творчого компонента фахової 
діяльності за законами краси та емоційної 
чуйності. Цей процес передбачає набуття 
здобувачами естетичних знань і відтво-
рення в них потреб, відповідних переконань, 
звичок, інтересів, навичок і вмінь. Проаналі-
зовано складники естетичної культури уна-
очнення на уроках математики та наскільки 
важлива складова частина всестороннього 
розвитку індивіда. Теж досліджено, що сту-
пінь і характер піднесення естетичного 
смаку і естетичного переживання, їх вихо-
вання виступає основним чинником ство-
рення естетичної культури педагога. Дове-
дено, що це питання виховання естетичної 
культури на уроках математики здобувачів 
початкової освіти є актуальною і потрібною 
для перспективного дослідження та науко-
вої мотивації. Підтверджено, що тільки 
естетично та духовно багате покоління 
розбудує могутню державу та змінить сте-
реотипи поведінки в сучасному соціумі.
Естетичне виховання розуміють у най-
більшому сенсі як добротну переміну щабля 
естетичної культури об’єкта виховання, 
котрим є окрема особистість, так і соці-
альна група, і суспільство.
Особистісна орієнтація сучасної освіти 
окреслює заохочення педагогів до есте-
тичної практики суспільства, креативної 
роботи, яка є підґрунтям естетичного роз-
витку індивіда. Відповідно до цього вагомої 
ваги набирає осмислення реальних запитань 
естетичної праці й естетичного виховання 
та опорних теоретичних засад формування 
естетичної культури унаочнення.
На уроках математики в закладах почат-
кової освіти застосування естетичної 
наочності виступає розширенням та зба-
гаченням практичного емоційного досвіду 
здобувачів, піднесення уважності, пізнання 
точних особливостей дисциплін під час 
практичної роботи, створення домовленос-
тей для переходу до ідеального мислення, 
опори для самостійного навчання щодо сис-
тематизування навчального матеріалу.

Ключові слова: естетичне виховання, 
творча діяльність, естетичний ідеал, есте-
тичний смак, естетичні почуття.

The article considers the concept of aesthetic 
education of primary school students as a pur-
poseful and planned process: creation of tastes 
and ideals, aesthetic concepts, attitude to nature, 
profession, society, life, art, relationships, com-
munication, and at the same time attitude to 
the creative component of professional activity 
and emotional sensitivity. This process involves 
the acquisition by applicants of aesthetic knowl-
edge and reproduction of their needs, relevant 
beliefs, habits, interests, skills and abilities. The 
components of the aesthetic culture of applying 
visual methods in mathematics lessons and how 
important the component of the comprehensive 
development of the individual are analyzed. It 
is also investigated that the degree and nature 
of the elevation of aesthetic taste and aesthetic 
experience, their education is the main factor in 
creating an aesthetic culture of the teacher. It is 
proved that this issue of education of aesthetic 
culture in mathematics lessons of primary school 
students is relevant and necessary for long-term 
research and scientific motivation. It is confirmed 
that only aesthetically and spiritually rich genera-
tion will build a powerful state and change the 
stereotypes of behavior in modern society.
Aesthetic education is understood in the greatest 
sense as a sound change in the level of aesthetic 
culture of the object of education, which is an 
individual, and a social group and society.
The personal orientation of modern education 
outlines the teachers encouragement to the aes-
thetic practice of society, to creative work, which 
is the basis of aesthetic development of the indi-
vidual. Accordingly, the comprehension of real 
questions of aesthetic work and aesthetic edu-
cation and basic theoretical bases of formation 
of aesthetic culture of visualization gains weight.
In mathematics lessons in primary education 
institutions the use of aesthetic clarity is the 
expansion and enrichment practical emotional 
students experience, raising attention, knowl-
edge of the exact features of disciplines during 
practical work, creating arrangements for the 
transition to ideal thinking, support for self-study 
and systematization of educational material.
Key words: aesthetic education, creative 
activity, aesthetic ideal, aesthetic taste, aesthetic 
feelings.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Важливим фактором естетичної культури особис-
тості здобувачів початкової освіти виступає організа-
ція цього ходу матеріально-виробничої роботи, усієї 
клопіткої практики особистості. Її спрямованість на 
креативність, на здобутки художньої експресії наро-
джених еталонів діяльності, на високу майстерність 
і шикарний  дизайн  наочності на уроках математики 
забезпечує естетичні смаки дітей у процесі вивчення 
нового матеріалу та його закріплення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджували питання естетичного виховання 
західноєвропейські мислителі, як Р. Арнхейм, 
С. Гесен, Т. Манро, Г. Рід та ін. Аналізували творчу 
особистості проблему як виховання трактували 
такі вчені, як В. Андрущенко, І. Зязюн, М. Кія-
щенко, М. Лещенко, М. Овсянніков, В. Роменець, 
О. Рудницька, В. Шестаков та ін. Так, В. Мазепа 
підкреслює, що естетичне виховання належить 
до системи планомірного, цілеспрямованого,  
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комплексного та послідовного впливу на особис-
тість, у підсумку якого в неї з’являється правильне 
світоглядне пристосування щодо особистої креа-
тивної оцінки реальності й особистого життя в соці-
умі як виявлення естетичних категорій [1, с. 93].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як показує практика, 
питання формування в педагогів естетичної куль-
тури з використання наочності на уроках матема-
тики в закладах початкової освіти є і залишається 
актуальним. Однак досвід потребує додаткового 
розгляду проблеми в контексті визначення змісту 
головних засобів формування естетичної культури 
педагогів закладу початкової освіти різноманіт-
ними засобами.

Мета статті – дослідити естетичне виховання 
як засіб творення естетичної культури на уроках 
математики в закладах початкової освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Коли б запитали вчителів початкової освіти, якими 
саме можливостями естетичного виховання здо-
бувачів початкової освіти вони володіють, то 
можна бути впевненим, що  більшість перелічить 
уроки з мистецтвознавства, читання і мало хто зга-
дає заняття з галузей знань, таких, скажімо, як «Я 
досліджую світ», а тим паче з математики. Дійсно, 
багато хто з учителів початкових класів вважає, 
що математика в закладі початкової освіти покли-
кана виховувати в дітей почуття раціоналізму, 
розвивати їхнє логічне мислення. Тому дбати про 
естетику в навчанні математики – це зайвина, вна-
слідок чого на уроках діти мають справу з неви-
разними, погано оформленими демонстраційними 
посібниками і роздатковим матеріалом. Крім того, 
не завжди звертається увага на симетричність, 
чіткість записів, вдале розміщення малюнків на 
дошці, від чого такі заняття багато втрачають у 
виробленні в дітей звички до порядку, акуратності, 
прищепленні доброго смаку, що є невід’ємною 
рисою кожної вихованої людини.

Ми переконані, що урок математики має бути 
не тільки раціональним, а й емоційним. Вивчений 
матеріал має сприяти розвитку як розуму, так і 
почуттів дітей. У цьому не останнє місце посідає 
естетичний заряд заняття. Вчити дітей відчувати, 
розуміти красу, а також оберігати і створювати 
красиве треба і на уроках математики. Тому ми не 
поділяємо думки, яка побутує серед учителів та 
багатьох методистів, що немовби унаочнення на 
уроках математики має бути неяскравим, щоб не 
відволікати уваги дітей від кількісних і просторо-
вих відношень між об’єктами. Навпаки, вважаємо, 
що гарні, естетично оформлені посібники допома-
гають у розв’язанні навчальних завдань, оскільки 
викликають в учнів приємні емоції, бажання яко-
юсь мірою долучитися до прекрасного, активно 
виявити себе в навчанні. Підтвердимо сказане 
прикладами.

Ми неодноразово спостерігали, що якщо в 
перші дні навчання використовуються для лічби 
не тільки палички, а й цеглинки lego, математичні 
штанги, доміно, човники, грибочки, машинки тощо, 
то у класі завжди «ліс» рук – діти хочуть лічити. 
Діти будують одно-, двоповерхові будинки з lego, 
перелічують їх, виставляючи на планці дошки, 
лічать поверхи, вікна, двері, вазони на вікнах. 
Прикрашаючи клумби lego-квітами, вдаються до 
лічби і тут. Коли граються з кольоровими грибоч-
ками, вставляють їх у кошики, практично вчаться 
важливої логічної операції – зіставлення, опанову-
ють початкові математичні відношення – більше, 
менше, стільки ж.

Надзвичайно емоційно учні сприймають 
об’ємну предметну наочність, лепбуки. Люблять 
вони кулю, куб, циліндр, до того ж працювати 
з ними дуже зручно. Витягуючи з лепбука різно-
манітні завдання, діти наочно ознайомлюються з 
процесом встановлення взаємооднозначної від-
повідності між елементами множини, значенням 
натурального числа. Так, наприклад, унаочнювали 
уроки математики в дочисловий період вчителі 
ПШ «Первоцвіт» м. Львова і вчителі СЗШ № 42 м. 
Львова. І нам доводилося спостерігати, що там, де 
вчителі не вдавалися до такої наочності, а вико-
ристовували біло-чорні невиразні посібники та 
неяскраву наочність, активність дітей на уроках 
була значно нижчою.

Такого принципу, придуманого щодо вимог есте-
тичного оформлення наочних посібників та нао-
чності, досвідчені вчителі дотримуються не лише 
в дочисловий період, а й під час вивчення чисел 
першого десятка, пропонуємо дітям такі завдання:

1. У двох кошиках розмістили 8 грибочків. 
Скільки грибочків може бути в одному кошику 
окремо? Дослідіть, як розміщені грибочки в цих 
двох кошиках. (Здобувачі бачать коробки зразу 
ж, а їх вміст учителі показують у ході перевірки 
розв’язання).

2. На двох поличках розставили 6 книг. По 
скільки книг можна розставити на кожній поличці? 
Доведіть, скільки їх стоїть на кожній поличці. (Для 
цього завдання потрібні невеликі книги з яскра-
вими обкладинками).

Великі можливості естетичного впливати на 
дітей відкриваються під час розв’язування і скла-
дання простих задач. Для цього треба ілюструвати 
їх умови яскравими малюнками, об’ємними іграш-
ками. Коли пропонуються для розгляду малюнки 
зайчиків із зайченятами, що гризуть моркву, або 
їжака, на голках якого нанизані червоні яблучка, 
метеликів над квітами, яскраві машинки, які сто-
ять на стоянці, то багато дітей бажають складати 
і розв’язати задачу. Звичайно, на перших порах 
навчання слід пропонувати учням зображення 
відомих тварин чи рослин, а згодом і рідкісних, ска-
жімо, страусів, кенгуру, аріокарію тощо. Як показує 
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практика, приємний чи дивний їх вигляд  привер-
тає увагу дітей, активізує їх мислення.

Естетичному вихованню сприяють віршові 
задачі. Зокрема, подобаються першокласникам 
такі лічилки:

Мишка в полі працювала,
Зернятко пшеничне залюбки збирала.
Шість зернин вона знайшла,
Потім – ще чотири.
Поки в нірку їх несла –
Три зернини загубила.
Хто тепер з вас відповість,
Скільки мишка зерен з’їсть?

П’ять маленьких білченят
У кубельці спали.
А ще троє білченят
По гіллі стрибали.
Всіх тих діток полічіть,
Мамі-білці поможіть.

Сойка сливи обривала,
Штук 13 десь зірвала.
Дві дала малим білчатам,
Три – пухнастим зайченятам.
Діти, сойці поможіть,
Решту слив ви полічіть. [6]
Навчання лічби активізують і звичайні задачі, 

якщо їх також художньо й дотепно проілюструвати. 
Наприклад, учитель вивішує малюнок каравану 
верблюдів і говорить, що в іншому каравані на два 
верблюди більше (цей малюнок поки що закритий). 
Скільки верблюдів у цьому каравані? Те саме можна 
запитати, показавши картинку, на якій зображені 
лелеки або інші птахи. Та не тільки малюнки мають 
бути гарними, інші об’єкти лічби теж слід добирати 
зі смаком, щоб вони милували око. Наприклад, про-
понуємо порівняти сунички, вирізані із кольорового 
паперу, чи на сенсорній дошці, діти перелічують 
сунички, розглядаючи їх, та розповідають яку ж 
користь вони приносять для здоров’я.

Так само далеко не байдуже, які ілюстрації чи 
записи використовуються й пізніше, коли складаємо 
задачі за цим рівнянням, за готовим розв’язанням, 
за короткою словесною умовою. Хоч тепер потрібне 
не повне предметне унаочнення, а окремі ілюстра-

ції, причому не до кожного завдання, однак необ-
хідно дбати про високохудожні якості цих наочнос-
тей. Зокрема, у 3 класі, коли розв’язуємо задачі на 
рух, варто унаочнювати за допомогою програми 
PowerPoint та 3D-моделей із зображеннями різних 
марок машин, гелікоптерів, електропоїздів, велоси-
педистів, скутеристів тощо.

Тим більше знадобиться таке унаочнення під 
час вивчення дробів у 2-3 класах. Вдало підібране 
lego, круги, прямокутники поділені на рівні час-
тини, полегшують роботу над цим досить склад-
ним матеріалом (рис. 1).

Так само викликає задоволення в дітей вимі-
рювання та обчислення площі, коли пропонувати 
спочатку як роздатковий матеріал різнокольорові 
фігури, а згодом сервер GeoGebra. Навіть урок, на 
якому діти ознайомлюються з прямою та кривою 
лініями, з відрізками, проходить більш цікавіше.

Виховують естетичні почуття і водночас полег-
шують опанування властивостей арифметичних 
дій яскраві наочні посібники, мультимедійні дошки. 
Так, додавання числа до суми варто проілюстру-
вати низками грибочків: на одній – 3 грибочки, 
на іншій – 4 грибочки. Такі вироби можуть бути з 
паперу відповідного кольору. Але це дасть змогу 
повести розмову про колір предмета, а згодом – 
про їх кількість та цінність грибів. Дітям набагато 
легше відповідати на запитання вчителя, перейти 
від конкретних зображень до абстрактних записів 
цифрами. Або, приступаючи до дослідження від-
німання суми від числа, виставляємо на дошці 
10 грибочків. Викликаємо до дошки двох учнів – і 
пропонуємо вибрати малюнки, котрі їм сподоба-
лися. Першою бере дівчинка, їй вчитель дозволяє 
взяти 3 грибочки, а хлопчикові – тільки два. Потім, 
навпаки, першим бере хлопчик – 2 грибочки, 
а дівчинка після нього – 3 грибочки. Втретє діти 
беруть грибочки-малюнки одночасно. (Дані гри-
бочки можна замінити цеглинками lego). Усе це 
супроводжується записами на дошці:

10 – (3 + 2) = (10 – 3) – 2 = 7 – 2 = 5
10 – (2 + 3) = (10 – 2) – 3 = 8 – 3 = 5
10 – (3 + 2) = 10 – 5 = 5
Різноманітність картинок і вільний їх вибір 

робить це математичне завдання цікавим і приєм-
ним. Як уже зазначалося, в естетичному вихованні 

Рис. 1. Різновиди наочностей про дроби
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дітей важливе значення має яскрава ілюстрація 
завдань. Подаємо зразки відповідних завдань:

1. Приєднай кількість цеглинок lego потрібного 
числа. Таке завдання доцільно пропонувати дітям, 
коли досліджуємо додавання по 1 – по 4.

2. Намалювати ліворуч певну кількість предме-
тів (квітів, квадратиків, яблук тощо) а праворуч – 
на стільки ж більше.

3. Скласти задачу, зобразити її умову схематично.
Як показує досвід, зручно ілюструвати умови 

математичних завдань за допомогою мультиме-
дійної дошки. Це помітно економить час.

Зосереджуючи увагу на важливості дбайливого 
добору унаочнення, ми, однак, вважаємо за потрібне 
застерегти вчителів від надмірного його застосування. 
Адже за початковим періодом навчання математики, 
коли яскраві наочні посібники застосовуються часто і 
в значній кількості, настає час формування абстрак-
тних понять. Естетичність математичних завдань 
тепер полягатиме не лише в яскравих ілюстраціях (до 
яких час від часу доводиться повертатися вчителю), а 
й коротких, чітких записах, оригінальних обчисленнях 
чи міркуваннях. На це слід звертати особливу увагу, 
якщо хочемо виховати учнів справжніми цінителями 
краси. Дослідимо свою думку.

Задача. За 8 червоних суконь заплатили 256 
грн., за стільки ж жовтих  суконь – на 72 грн менше. 
На скільки червона сукня дорожче, ніж жовта?

Один учень розв’язав: 72 : 8 = 9 (грн), а інший 
міркував по-іншому:

1) 256 : 8 = 32 (грн) – ціна червоної сукні;
2) 256 – 72 = 184 (грн) – вартість жовтих суконь;
3) 184 : 8 = 23 (грн) – ціна жовтої сукні;
4) 32 – 23 = 9 (грн) – різниця цін червоної та 

жовтої суконь.
Звичайно, раціонально виконав завдання пер-

ший учень. Учитель має зазначити це, наголо-
сивши, що красиве рішення – раціональне.

Щоб розкрити внутрішню красу математики, 
доцільно частіше пропонувати учням завдання, де 
можна виявити певні закономірності в записах чи 
розв’язаннях. Зокрема:

124 : 2 =  62 224 : 2 = 112
324 : 2 = 162 424 : 2 = 212
524 : 2 = 262 624 : 2 = 312
724 : 2= 362 824 : 2 = 412
924 : 2 = 462 1024 : 2 = 512

Діти мають дослідити, що у виразах першого і 
другого стовпчиків усі цифри сталі, ділене посту-
пово збільшується на дві сотні, а частка – на одну.

Корисно звернути увагу учнів на просту і диво-
вижну мудрість десяткової системи числення, де 
за допомогою тільки десяти знаків – цифр, можна 
зобразити незчисленну кількість чисел. Так само 
слід дослідити дітям, що алгебраїчний запис влас-
тивостей арифметичних дій, окремих правил, ска-
жімо, множення числа на 1, множення на нуль, най-
простіший і водночас зручний, а тому красивий.

a ·1 = a
a · b = b · a
a · 0 = 0
a : 1 = a

Естетичному вихованню здобувачів початко-
вої освіти сприяє доцільний взаємозв’язок уроків 
із математичної освітньої галузі, технологічної та 
мистецької освітньої галузі. Виготовляючи ті чи 
інші вироби, діти обов’язково стикаються з гео-
метричними фігурами, вимірюють та досліджують 
їх, малюють узори, орнаменти тощо. І знову ж їм 
не обійтися без математики, адже скрізь потрібно 
дотримуватися пропорційності, симетричності, 
чергування фігур та ін.

Висновки. Отже, ми вбачаємо такі можливості 
естетичного виховання на уроках математики: 
1) вдалий добір, виготовлення та використання 
предметної та образної наочності; 2) встанов-
лення інтеграції математики з іншими галузями 
освітніх знань; 3) раціональне використання ІКТ; 
4) планова робота з формування в дітей відчуття 
ритму, симетрії, пропорції, послідовності, законо-
мірності; 5) розвиток відчуття витонченості й краси 
лаконічної математичної мови, коротких і зручних 
записів за допомогою цифр і буквеної символіки, 
прищеплення вмінь раціонально перетворю-
вати математичні вирази; 6) вироблення навичок 
бачити довкола математичну доцільність, гармо-
нію і, навпаки, в математиці – життя.

Інтегровано використовуючи весь арсенал 
дидактичних засобів, учитель успішно здійснюва-
тиме принцип всебічного розвитку й виховання 
дітей, у тому числі й прищеплення їм любові до 
прекрасного.
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ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ 
В МЕТОДИЧНІЙ НАУЦІ: АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
THE PROBLEM OF THE SCHOOL LITERARY CANON 
IN METHODOLOGICAL SCIENCE: ANALYSIS OF THE STATE OF RESEARCH

У статті проаналізовано основні концепції 
формування шкільного канону з української 
літератури. Зіставлено процеси формування 
канону в різних національних літературах. Виді-
лено риси, які характеризують шкільний літе-
ратурний канон із XIX ст. й до сучасної системи 
освіти в гімназії. Подано концепції учених різних 
періодів розвитку методики навчання україн-
ської літератури в загальноосвітніх навчаль-
них закладах щодо основних засад укладання 
шкільних програм із літератури.
Зазначено, що потреба в реформуванні 
змісту літературної освіти виникала вже 
на поч. ХХ ст. й потребувала врахування 
критеріїв добору творів для кола шкільного 
читання: поєднання класичних художніх тво-
рів, що сприяють формуванню поняття про 
історичне минуле, та сучасних, які дозво-
лять випускникам шкіл вести бесіди на літе-
ратурні теми; відповідність літературних 
творів, які вивчаються в школах, психологіч-
ним та віковим особливостям учнів.
Виявлено, що у ХХ–ХХІ ст. шкільний літе-
ратурний канон стає складником літера-
турного канону загалом і викликає дискусії 
в колі літературознавців та освітян. Існу-
ють множинні тлумачення літературного 
канону, метаканони, які визначають його 
побутування в шкільній літературній освіті 
в різні періоди її розвитку. Від часів незалеж-
ності України в літературознавчих працях 
і в методиці навчання літератури відбу-
вається деконструкція соцреалістичного 
канону як ідеологічного явища.
Наголошується на потребі періодичного 
коригування змісту літературної освіти з 
урахуванням тенденцій розвитку української 
літератури для дітей та юнацтва, мето-
дики навчання літератури, суспільних викли-
ків, інтерпретаційних процесів в осмисленні 
певних літературних творів. Тенденція 
перегляду літературного канону спостері-
гається не лише в українському літерату-
рознавстві, а й у зарубіжному, що свідчить 
про глобальні зміни в ідеологічних нашару-
ваннях, які продукуються, зокрема, в царині 
літератури. Акцентовано на необхідності 
формування сучасного шкільного літера-
турного канону з урахуванням оптималь-
ного поєднання класичних творів для дітей 
і про дітей та найкращих здобутків сучасної 
літератури для цієї вікової категорії читачів.
Ключові слова: літературний канон, 
шкільна літературна освіта, літера-
тура для дітей та юнацтва, учень-читач, 
читацька компетентність, шкільна про-
грама з української літератури, підручник 
української літератури, методика навчання 
мовно-літературної галузі.

The article the basic concepts of forming a 
school canon of Ukrainian literature is analysed. 
The processes of canon formation in different 
national literatures are compared. The features 
that characterize the school literary canon from 
the XIX century and to the modern system of 
education in the gymnasium are highlighted. 
The concepts of scientists of different periods of 
development of methods of teaching Ukrainian 
literature in secondary schools on the basic 
principles of compiling school curricula in 
literature are presented.
It is noted that the need to reform the content of 
literary education arose at the beginning in XX 
century. She needed to take into account the 
criteria for selecting works for the school reading 
circle: a combination of classical works of art 
that contribute to the formation of the concept 
of the historical past, and modern, which will 
allow school graduates to have conversations on 
literary topics; correspondence of literary works 
studied in schools to psychological and age 
features of students.
It was found that in the XX–XXI centuries the 
school literary canon becomes a component 
of the literary canon in general and provokes 
discussions among literary critics and educators. 
There are many interpretations of the literary 
canon, the presence of metacanons that 
determine its existence in school literary 
education in different periods of its development. 
Since the independence of Ukraine, the 
deconstruction of the socialist-realist canon as 
an ideological phenomenon has been taking 
place in literary works and in the methodology of 
teaching literature.
Emphasis is placed on the need to periodically 
adjust the content of literary education taking into 
account trends in Ukrainian literature for children 
and youth, methods of teaching literature, 
social challenges, interpretive processes in the 
understanding of certain literary works. The 
tendency to revise the literary canon is observed 
not only in Ukrainian literary criticism, but also in 
foreign literature, which indicates global changes 
in ideological layers, which are produced, in 
particular, in the field of literature. The need to 
form a modern school literary canon, taking into 
account the optimal combination of classical 
works for children and about children and the 
best achievements of modern literature for this 
age group of readers is accented.
Key words: literary canon, school literary 
education, literature for children and youth, 
student-reader, reading competence, school 
program on Ukrainian literature, textbook 
of Ukrainian literature, methods of teaching 
language and literature.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Формування змісту літературної освіти на всіх ета-
пах розвитку методики навчання літератури спира-
лося на питання канонічності/неканонічності творів 
для вивчення в школі. Найбільше суперечностей 
в усі періоди розвитку методики літератури викли-

кало вивчення творів, сучасних для певної епохи, 
визначення критеріїв, за якими вони можуть вивча-
тися в школі на різних освітніх ступенях. Ці питання 
літературної освіти є актуальними й нині, оскільки 
відбувається реформування освітньої системи 
України загалом й навчання мовно-літературної 
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галузі зокрема, пов’язане з вимогами Державного 
стандарту базової середньої освіти (2020).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Активізація інтересу науковців до перегляду шкіль-
ного канону стала помітним явищем у зв’язку з 
появою літературознавчих праць Т. Денисової [5], 
Р. Мовчан [11], В. Моренця [12], У. Федорів [15] та 
ін. Учені звертаються до характеристики літератур-
ного канону в зарубіжних літературах, зіставляють 
його формування з українським літературним про-
цесом, роблять спроби осучаснення, з’ясування 
його національної специфіки. У процесі фахових 
дискусій виокремлено поняття канону літератури 
для дітей та юнацтва як специфічного феномена, 
розглянуте у працях У. Гнідець [3], що зумовило 
увагу до нього літературознавців, які цікавляться 
шкільною літературною освітою. Зокрема, Т. Качак 
зазначає важливість промоції дитячої книги й 
читання для оновлення кола читання школярів за 
рахунок художніх творів сучасних письменників 
[6; 7], Г. Клочек говорить про необхідність нового 
погляду на літературну освіту в Новій українській 
школі [8], Ю. Ковбасенко викладає власні спосте-
реження за формуванням шкільного літературного 
канону в українських школах [9]. Не залишилась 
аналізована проблема поза увагою видавців. Їй 
присвячені статті Е. Огар [13; 14] та ін. У працях з 
історії педагогіки й методики навчання української 
літератури Л. Березівської [1], Т. Яценко [17] та ін. 
також частково відображені проблеми удоскона-
лення шкільних програм на різних етапах розвитку 
освітньої системи України.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас для вирішення 
проблеми вдосконалення шкільних програм з 
української літератури, оновлення їх змісту, що 
дасть змогу осучаснити шкільний літературний 
канон, необхідно звернутися до історіографії цього 
питання, вивчення досвіду літературознавців, 
науковців у галузі методики літератури, видавців, 
що дасть змогу виокремити й скоригувати критерії 
канонічності художніх творів для сучасного шкіль-
ного кола читання.

Мета статті – проаналізувати наукові концепції 
відбору художніх творів для шкільної програми з 
української літератури, висловлені літературоз-
навцями, видавцями, методистами, здійснити їх 
систематизацію для вироблення критеріїв змісто-
вого наповнення сучасної літературної освіти.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на досить тривалий період становлення мето-
дики навчання літератури як науки, теоретичного 
розвитку вона набула лише в середині ХІХ ст. Це 
пов’язано з тим, що ані в навчальних закладах 
Російської імперії, ні в школах Австро-Угорщини, 
у складі яких перебували території сучасної Укра-
їни, не було окремого предмета «Література». 
Про викладання літератури до середини ХІХ ст. 

дізнаємося з праці В. Данилова [4]. У ній видатний 
методист доводить, що предмет «Словесність» – 
не дуже давній у російських школах. Учений під-
дає критиці методи його викладання й підкреслює 
необхідність вільної інтерпретації художніх творах 
на уроках. Цінними для нашого дослідження є 
роздуми вченого про час виникнення предмета й 
зміст літературної освіти. Він зазначає, що «ста-
тут гімназій 1804 року не передбачав словесності 
як окремого предмета викладання» [4, с. 8], а 
в статуті гімназій 1852 року вже визначена мета 
викладання словесності: «в процесі викладання 
необхідно було мати на меті переважно те, що 
застосовують в сучасному освіченому товари-
стві та сучасній літературі. Певно, в уяві автора 
статуту освічена людина має володіти вмінням 
підтримувати розмову на літературну тему, вика-
зувати свої міркування про театральну п’єсу, зага-
лом вести себе по-світськи» [4, с. 9]. Не запере-
чуючи цих положень статуту, автор наголошує і на 
ціннісному потенціалі літератури, особливо дав-
ньої доби, яка, на його думку, також має вивчатись 
у гімназіях: «Із погляду розвитку в школі народних 
цінностей, важливо, щоб уявлення учня про ідейне 
життя Батьківщини не обмежилися сучасністю чи 
недавнім минулим, а простягалися й у глибину 
минулого, тому що знання минулого сприяє кон-
кретизації уявлення про Батьківщину, образності, 
визначеності, точності, приєднуючи до уявлень 
про Батьківщину яскраві риси минулого» [4, с. 62]. 
Ю. Бондаренко, аналізуючи науковий доробок 
В. Данилова, зауважує важливі його положення, 
серед яких і ті, що стосуються змісту програми з 
літератури: «Літературний матеріал має відпо-
відати психологічним можливостям школярів, їх 
віковим інтересам, загальному розвитку. У проти-
лежному разі він не буде сприйнятий школярами» 
[2, с. 106]. Спостерігаємо потребу в реформуванні 
змісту літературної освіти, яка виникала вже на 
поч. ХХ ст. й потребувала врахування критеріїв 
добору творів для кола шкільного читання: поєд-
нання класичних художніх творів, що сприяють 
формуванню поняття про історичне минуле, та 
сучасних, які дозволять випускникам шкіл вести 
бесіди на літературні теми; відповідність літера-
турних творів, що вивчаються в школах, психоло-
гічним та віковим особливостям учнів.

У школах Галичини наприкінці ХІХ ст. панувала 
схоластика, учні читали твори переважно дав-
нього письменства. Про це ми дізнаємося зі ста-
тей І. Франка, присвячених аналізу сучасної йому 
системи літературної освіти в середніх школах. 
Зокрема, він зазначає, що «ціль руських викладів 
у середніх школах повинна бути – познакомлення 
з живою мовою і живою (народною і артистичною) 
літературою» [16, с. 330]. Детально проаналізу-
вавши «педагогічні мемуари» І. Франка, В. Мики-
тюк зауважує: «Щодо ж освітнього канону лектури, 
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то співвідносно до актуальних вимог сьогодення 
класик рекомендував вивчати літературу в єдиній 
системі культури, в єдиній системі розвитку літера-
тури та мистецтва, себто вважав антропологічний 
аспект головним в учінні літератури» [10, с. 194]. 
Потреба доповнення «шкільної лектури» сучас-
ними творами українського та європейського 
письменства, викликана, на думку І. Франка, праг-
ненням формування в молодого покоління фун-
даментальних духовних і моральних цінностей, 
культурної пам’яті, відчуття спільних національних 
і загальноєвропейських святинь, єдності поколінь.

У ХХ–ХХІ ст. шкільний літературний канон стає 
«одним із мірил» літературного канону загалом, 
оскільки останній викликає дискусії в колі літера-
турознавців. Останніми роками навіть виникає міф 
про його відсутність, найбільш доказове спросту-
вання якого подає В. Моренець: «В усій виразності 
класичного набутку, взірцевого переліку імен, тво-
рів, а також, що головне, філософсько-естетич-
них принципів такий канон почав формуватися у 
XVII ст. стараннями викладачів Києво-Могилян-
ської академії. Ми маємо десятки авторських кур-
сів з поетики, естетики та риторики, присвячених 
мистецтву слова та його найрепрезентативнішим 
взірцям» [12, с. 9]. Аналіз наукових праць про літе-
ратурний канон засвідчує його існування, але вод-
ночас множинність тлумачень, наявність метака-
нонів, так званих «канончиків» (термін Р. Мовчан), 
які визначають його побутування в шкільній літе-
ратурній освіті в різні періоди її розвитку.

У 20-ті роки ХХ ст., як зазначає Т. Яценко, «ста-
новлення шкільної методики як науки зумовлене 
пошуком оптимальних методів, прийомів і форм 
навчання та виховання, підтверджує помітну 
суперечність між змістом і формами навчання, а 
також прагнення педагогів досягти паритету між 
тим, що вивчати і тим, як навчати» [17, с. 101].

У часи радянської школи, побудованої на іде-
ологічних засадах, укладачі шкільних програм з 
української літератури орієнтувалися на єдиний 
соцреалістичний ідеологічний взірець і йому під-
порядковували вибір художніх творів для тек-
стуального вивчення. Перегляд і вдосконалення 
програм відбувалося у 1967, 1973, 1984, 1987, 
1990 роках у зв’язку зі змінами в освітніх парадиг-
мах, але перелік авторів і їхніх творів залишався 
майже без змін. У підручниках, що їх супроводжу-
вали, подавались критичні статті як взірці аналізу 
художнього твору. Методика навчання літератури 
полягала у тлумаченні основних положень літера-
турно-критичних статей підручника, тільки після 
цього відбувалася текстуальна робота. Індивіду-
альна читацька інтерпретація літературних творів 
не застосовувалась як прийом аналізу.

Від часів незалежності України у літературоз-
навчих працях і в методиці   навчання літератури 
відбувається деконструкція соцреалістичного 

канону як ідеологічного явища, в яке, на думку 
У. Федорів, «вписані тексти та автори, що є як 
носіями культурної пам’яті, так і механізмами  здій-
снення влади. Так, до канонізованого радянською 
владою списку входили такі автори, як П. Тичина, 
В. Сосюра,  А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан тощо. 
Проте ці автори, на відміну від великої кількості їх 
текстів, сьогодні залишилися в каноні» [15, с. 40].

Оскільки, як зазначає Л. Березівська, «рефор-
мування змісту загальної середньої освіти України 
впродовж 1991–2002 років відбувалося в склад-
ний перехідний період, коли радянська автори-
тарна парадигма відходила в минуле й потрібно 
було розбудовувати демократичну особистісно 
орієнтовану систему освіти, котра відкривала нові 
горизонти її розвитку» [1, с. 11], в цей час спосте-
рігаємо варіативність шкільних програм з україн-
ської літератури, укладених різними науковими 
інституціями, та вільний вибір вчителями літера-
тури програм і підручників для навчання школярів.

Процес побудови нової парадигми літературної 
освіти на мультикультурній основі зі збереженням 
національної культурної пам’яті триває. Він відо-
бражений у програмах і підручниках української 
літератури з кінця 1990 – початку 2000 років, 
зокрема і в програмі 2005 року Інституту літера-
тури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, укладеній 
авторським колективом під керівництвом Раїси 
Мовчан, авторки наукових досліджень про функ-
ціонування канону української класики в сучас-
ній школі. Аналізуючи процес змін українського 
літературного канону в постколоніальну добу і 
його вплив на зміст шкільного курсу української 
літератури, Р. Мовчан зауважує, що «в основі 
вивчення літератури в школі лежить перехідний, 
практичний, надзвичайно важливий канон, який 
закріплює ієрархію загальнонаціонального канону 
як феномена національної культури, як важли-
вого елементу національної пам’яті, культурної 
свідомості. Водночас він усе ж допомагає перед-
бачати і його перегляд, актуальні переакцентації» 
[11, с. 14]. Справді, нині чинна шкільна програма з 
української література зазнала кількох фундамен-
тальних переосмислень: розвантаження програми 
відбувалось відповідно до наказу № 100 Мініс-
терства освіти і науки України від 06.02.2015 р. та 
наказу № 617 Міністерства освіти і науки України 
від 03.06.2016 р.; оновлення програми було здій-
снене відповідно до наказів  Міністерства освіти і 
науки України № 52 від 13.01.2017 р. та № 201 від 
10.02.2017 р. На часі – укладання нових модель-
них програм мовно-літературної галузі у зв’язку з 
кардинальним реформуванням освітньої системи 
України та впровадженням концепції Нової україн-
ської школи.

Тенденція перегляду літературного канону 
спостерігається не лише в українському літера-
турознавстві, а й у зарубіжному, що свідчить про 
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глобальні зміни в ідеологічних нашаруваннях, 
які продукуються, зокрема, в царині літератури. 
Т. Денисова аналізує ці зміни на прикладі амери-
канської літератури й доходить висновку: «Визна-
ння діалогу як основи комунікативності суттєво 
змінює і ставлення до канону – як до його форму-
вання, так і до виконуваних ним функцій, створює 
інший фрейм для конструювання канону: не через 
руйнацію попереднього, а через відбір і варіатив-
ність поєднання різних моделей» [5, с. 44].

У цьому аспекті варто зауважити, що зміст літе-
ратурної освіти в сучасних закладах середньої 
освіти України має спиратися не лише на літерату-
рознавчий канон загалом, а й на взірці літератури 
для дітей та юнацтва, які є найбільш відповідними 
віковим та психологічним особливостям учнів-
читачів та враховують європейський досвід побу-
дови шкільного курикулуму. Хоча доволі слушною 
є й думка Ю. Ковбасенка: «Ураховуючи як світо-
вий досвід, так і особливості української соціо-
культурної ситуації, слід поставити питання про 
оптимальні шляхи та конкретні механізми форму-
вання, легітимізації та фіксації українського літе-
ратурного канону. При цьому зокрема необхідно 
передбачити засоби мінімізації, а в ідеалі уне-
можливлення, впливу на канон і курикулум будь-
яких «локальних» (партійних, кланових, особис-
тих) упливів, що суперечать загальнодержавним 
інтересам» [9, с. 16]. Тобто шкільний літературний 
канон має якісно відрізнятися від літературного 
канону загалом, бо він спирається на інші критерії 
відбору літературних творів.

У. Гнідець, порівнюючи процеси формування 
шкільного літературного канону в Німеччині та в 
Україні, доходить висновку про їх різновектор-
ність. На відміну від Німеччини, де в ньому вра-
ховуються сучасні дані міжнародних літературних 
рейтингів у царині літератури для дітей та юна-
цтва, український «шкільний канон слугує, пере-
дусім, розвитку літературного смаку, естетичному 
вихованню відчуття краси та регулюється відпо-
відно до психо-емотивної спроможності сприй-
няття з боку читача, який зростає. Корпус літе-
ратури «шкільного канону» донедавна складали 
твори дорослих класиків, які із часом увійшли в 
«коло дитячого читання» або були ними спеці-
ально написані для дітей» [3, с. 79].  Однак, вва-
жає авторка дослідження, шкільний літературний 
канон також має бути активним, у ньому мають 
відбуватися процеси «канонізації-деканонізації» 
(термін У. Гнідець (Баран)), які виражатимуться в 
оновленні, осучасненні змісту шкільних програм з 
української й зарубіжних літератур. Справедливою 
в цьому сенсі є думка В. Моренця: «Окрім іншого, 
канон є суб’єктом і вимагає того, щоби давати 
художні поштовхи: вдалі і невдалі, результативні 
і ялові, експериментальні й полемічні – різні, але 
безперервні і повсякчасні. Канон жадає слова» 

[12, с. 16]. Відповідність художніх творів певним 
критеріям літературного канону відбувається в 
діахронії, отже, найкращі тексти, написані для 
дітей сучасними їм письменниками, можуть так і 
залишитися поза їх увагою. Водночас не запере-
чуємо, що класичні твори української літератури, 
написані про дітей і адаптовані для сприйняття 
школярів-підлітків, мають становити змістове ядро 
шкільних програм з української літератури, але 
методика їх вивчення має спиратися на сучасні 
технології, медіазасоби, враховувати поколіннєві 
особливості сучасних школярів, зокрема «кліпо-
вість мислення».

Видавці дитячих книг констатують доступність 
такого «осучаснення класики». Зокрема, Е. Огар 
зазначає: «Сьогодні для актуалізації класики, що 
визнається суспільством як важлива складова 
його історичного культурного канону, уведенню 
її  в  сучасний  соціокультурний  контекст,  для  подо-
лання  часової  (інколи  навіть цивілізаційної) дис-
танції між класичним твором і недорослим чита-
чем – дитиною ХХІ ст. існують різноманітні прийоми 
видавничої та екранної медієзації» [14, с. 83]. 
Дослідники літератури для дітей та юнацтва також 
зазначають необхідність оновлення змісту, обсягу 
й методики літературної освіти в Україні. Визна-
ємо слушною позицію Т. Качак у цьому аспекті: 
«Літературна освіта в Україні потребує оновлення 
як на рівні змісту, так і на рівні методики. Однак 
перспективним шляхом розвитку читацької куль-
тури юного покоління є не тільки реформування 
літературної  освіти, а й активна промоція дитячої 
книги та читання» [6, с. 245]. Завдання оновлення 
змісту шкільних програм з української літератури 
нині має комплексний характер, адже мають вра-
ховувати й оновлення методики навчання мовно-
літературної галузі, зумовлене компетентнісним 
підходом. Перш за все, вивчення української 
літератури в сучасних закладах середньої освіти 
спрямоване на формування літературної, читаць-
кої, ключових компетентностей через досягнення 
очікуваних результатів навчання та формування 
наскрізних умінь.

Висновки. Отже, системне вивчення проблеми 
дослідження дало змогу узагальнити основні 
складники формування й становлення шкільного 
літературного канону в школах України.

Узагальнено наукові концепції відбору художніх 
творів для шкільної програми з української літе-
ратури, висловлені літературознавцями, видав-
цями, методистами у процесі розвитку методики 
навчання літератури як науки, які спирались на 
певні наукові й освітні теорії.

У процесі дослідження вдалось виробити реко-
мендації для вдосконалення критеріїв змістового 
наповнення сучасної літературної освіти, які вра-
ховують вимоги сучасного українського літератур-
ного канону загалом і канону літератури для дітей 
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та юнацтва, спираються на вікові й психологічні 
особливості школярів у різні періоди розвитку 
їхньої особистості.

Разом із тим на часі розробка методики 
вивчення сучасних українських творів різних жан-
рів, які входять до системи текстуального вивчення 
й позакласного читання в закладах базової серед-
ньої освіти, що і є предметом нашого наукового 
пошуку та основою майбутніх публікацій.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
SPECIFICS OF ARTISTIC THINKING FORMATION 
OF MUSICAL EDUCATION APPLICANTS

Публікація присвячена проблемі формування 
художнього мислення здобувачів музич-
ної освіти початкових, середніх та вищих 
навчальних закладів. У межах дослідження 
визначена сутність поняття художнього 
мислення, наведені основні вектори його 
застосування, а також особливості фор-
мування в умовах закладів музичної освіти. 
Сучасні тенденції розвитку музичної освіти 
зумовлюють її поступову трансформацію, 
тому досягнення високого рівня виконав-
ської майстерності музиканта можливе 
виключно завдяки комплексу знань, умінь 
й навичок, у набутті та розвитку яких 
художнє мислення відіграє важливу роль. 
Фактично специфіка проявів художнього 
мислення перетворює його на необхідну 
складову частину будь-якого виду музичної 
діяльності, починаючи з музичної школи, де 
учні на прикладі сприйняття основних жан-
рових сфер музичного мистецтва (танець, 
пісня, марш), які виступають у ролі змісту 
певного понятійного блоку процесу роз-
витку художнього мислення, аналізують 
музичні твори, спираючись на вже сформо-
ване коло емоційних явищ. Довготривалість 
процесу розвитку художнього мислення 
зумовлює його активну дію на рівні серед-
ньої музичної освіти, де він розвивається в 
поєднанні з іншими професійними якостями, 
зберігаючи причинно-наслідковий принцип, 
та за умови чіткого виконання здобувачем 
освіти усіх навчальних вимог. Не меншою 
є роль розвиненого художнього мислення й 
на рівні вищої музичної освіти, оскільки дає 
змогу музиканту-виконавцю, незважаючи 
на ускладнення програних вимог та вико-
нуваних творів, втілювати художні образи, 
правильно передаючи їх сутність і настрої. 
Отже, вплив художньо-образного мислення 
дає змогу розвинути виконавську майстер-
ність, орієнтовану в бік образності, емоцій-
ності й професіоналізму.
Ключові слова: художнє мислення, музична 
освіта, музична діяльність, музичний твір, 

музичне виховання, здобувачі музичної 
освіти.

The article is devoted to the problem of formation 
of artistic thinking of students of musical educa-
tion of primary, secondary and higher educa-
tional institutions. Within the limits of research the 
essence of concept of art thinking is defined, the 
basic vectors of its usage and also features of 
formation in the conditions of establishments of 
music education are resulted. Modern trends in 
music education determine its gradual transfor-
mation, so achieving a high level of performing 
skills of a musician is possible only through the 
set of knowledge, skills and abilities, in the acqui-
sition and development of which artistic thinking 
plays an important role. Actually the specifics of 
the manifestations of artistic thinking makes it 
a necessary component of any kind of musical 
activity, starting with music school, where stu-
dents on the example of perception of the main 
genre areas of musical art (dance, song, march), 
which act as the content of a conceptual block of 
the process of artistic thinking development, ana-
lyze musical works, relying on the already formed 
range of emotional phenomena. The longevity of 
the process of development of artistic thinking 
determines its active action at the level of sec-
ondary musical education, where it develops in 
combination with other professional qualities, pre-
serving the causal principle and subject to strict 
compliance with all educational requirements. No 
less important is the role of the developed artistic 
thinking at the level of higher musical education, 
as it allows the musician-performer, despite the 
complexity of the requirements and performed 
works to embody artistic images conveying their 
essence and mood correctly.
Thus, the influence of artistic and figurative 
thinking allows to develop performance skills, 
oriented towards imagery, emotionality and 
professionalism.
Key words: artistic thinking, musical education, 
musical activity, musical piece, musical 
education, musical education applicants.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасна Україна проходить шлях активної гумані-
зації, цілком переорієнтовуючись у бік людини та 
її активного розвитку. Водночас питання самопіз-
нання й самовдосконалення завжди займало пріо-
ритетні позиції в житті людства. Особливо гостро в 
сучасних умовах стоїть проблема інтелектуальної 
реалізації нації, що можливе завдяки активному й 
продуктивному функціонуванню системи освіти. 
У вказаному полі музична освіта займає досить 
важливе місце, виступаючи як одна з найдавні-
ших галузей, відомих людству. Художнє мислення 
являє собою основу будь-якої музичної діяльності, 
що зумовлює необхідність його розвитку й дослі-
дження з боку науковців. З іншого боку, оптимі-
зація процесу формування художнього мислення 

в рамках навчального процесу будь-якого рівня 
музичної освіти є запорукою виховання високо-
професійних музикантів-виконавців або ж май-
бутніх педагогів, тому дослідження цієї проблеми 
є актуальним для сучасного музикознавства й 
музичної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання художнього мислення, а також окремі 
аспекти пов’язані з його формуванням, досліджені 
в роботах таких науковців, як О. Лосєв, Н. Бер-
дяєв, Б. Асаф’єв [1], О. Леонтьєв [4], К. Горанов, 
І. Ільїн, І. Якиманська та ін. Окремі проблеми педа-
гогіки, так чи інакше пов’язані з художнім мислен-
ням, мають місце у роботах таких дослідників, як 
Е. Печерська [6], С. Мельничук [5], Т. Кремешна 
[3], Чжан Їфу [2], О. Рудницька, А. Готсдінер, і т. д.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема специфіки роз-
витку художнього мислення музикантів нині є 
широко дослідженою в межах наукового поля. Але 
ж визначення специфіки формування художнього 
мислення на усіх рівнях музичної освіти України 
в межах однієї наукової публікації є надзвичайно 
актуальним і малодослідженим питанням, що і 
зумовило систематизацію матеріалу.

Мета статті – визначити особливості форму-
вання художнього мислення здобувачів музичної 
освіти усіх рівнів.

Виклад основного матеріалу. Тенденції роз-
витку сучасної музичної освіти зумовлюють форму-
вання нової й вдосконалення наявної методологіч-
ної й практичної навчальної бази. У цей час одним із 
пріоритетних питань у музично-науковому просторі 
залишається проблема формування художнього 
(художньо-образного, музичного) мислення, оскільки 
саме художній образ вважається головною катего-
рією, яка характеризує художнє пізнання [6, c. 1].

Нині систематизація практичного та науково-
педагогічного доробку й досвіду дає змогу визна-
чити той факт, що актуальна проблема художнього 
сприйняття досліджується науковцями з різних 
позицій та вирішується з огляду на комплекс аспек-
тів фахової підготовки здобувачів музичної освіти. 
Крім того, сам процес навчання гри на основному 
музичному інструменті, що включає в себе роз-
виток високого рівня виконавської майстерності, 
засвоєння низки вмінь й навичок практичного й 
теоретичного характеру, досягається виключно 
за умови постійного розвитку мистецької еруди-
ції, навичок саморозвитку й автономної творчої 
роботи, а також, що не менш важливо, можливості 
коректного сприйняття художньо-образного змісту 
музичного твору [2, c. 76].

Згідно з визначенням Е. Печерської художнє 
мислення являє собою досить складний процес 
емоційно-інтелектуального характеру, спрямо-
ваний у бік пізнання й оцінки мистецьких творів, 
якому властиві синтетичний характер, емоційно-
експресивні та аналітичні елементи [6, c. 2].

До того ж досить тісними є зв’язки педагогічної 
науки з музичним мистецтвом, що дає змогу виді-
лити його дидактичну, виховну, аксіологічну та гно-
сеологічну функції. Їх реалізація проходить шля-
хом «перевтілення» особистості, що забезпечує 
й мистецький навчальний процес, під час якого 
змін зазнають усі складники її сутності: емоції, сві-
домі й несвідомі процеси, установки, мотиви і т.д. 
Саме художній образ здатен відображувати у сві-
домості слухачів сукупність культурних цінностей, 
закладених під час створення музичного твору. 
З цих причин специфіка осмислення художнього 
образу та його подальше використання необхідне 
в першу чергу для духовного виховання здобува-
чів музичної освіти.

Загальним для представників музичної освіти 
та музикознавців є погляд на художнє мислення 

з позицій соціально-історичної зумовленості, 
що відображає особистісну оцінку індивідом 
музичного мистецтва і являє собою прояв низки 
музично-пізнавальних навичок. Базис художньо-
музичного мислення становлять певні психофізі-
ологічні закономірності, які цілком характерні для 
звичайного мислення будь-якої людини.  Таке мис-
лення має виключно рефлекторне походження, 
являє собою аналітико-синтетичну діяльність, 
відбувається під впливом збудників зовнішнього 
середовища та характеризується достатньою 
активністю, що також притаманне й іншим видам 
мислення. З огляду на це, дослідники сучасності, 
такі як О. Костюк, В. Бутенко, О. Ростовський, 
О. Рудницька, надають розвинутому художньому 
мисленню значення однієї з ключових ознак, яка 
вказує на рівень сформованості культури, сприй-
няття музики, ставлення до мистецтва й дійсності 
з позицій естетизму [3, c. 2].

Загальновідомо, що в основі музичної діяль-
ності будь-якого роду лежить художнє мислення, 
яке становить нерозривну єдність трьох векто-
рів: сприйняття, творчості та рефлексії. Особли-
вості розвитку художнього мислення у здобувачів 
освіти дають змогу виховувати принциповість сві-
тоглядних установок, а їх рівень слугує яскравим 
показником ставлення конкретної особистості до 
музичного мистецтва. Загалом така дія музичного 
мистецтва зумовлена саме специфікою сприй-
няття художнього образу, який є центральним 
«стрижнем» музичного твору.

Можливість сприйняття музики в її інтонаційно-
змістовому наповненні формується у виконавців-
початківців під час цілісного сприйняття та усвідом-
лення трьох основних жанрових сфер музичного 
мистецтва – танцю, маршу й пісні – насамперед 
через їх безпосередній зв’язок із життям людини.

Вищевказані сфери музичного мистецтва тут 
відіграють роль змісту понятійного блоку процесу 
виховання художнього мислення, що розраховане 
насамперед на учнів ДМШ перших років навчання. 
Так, залежно від напряму вектора художнього мис-
лення, зміст вказаного понятійного блоку реалізу-
ється шляхом виокремлення ключових цілей, роз-
рахованих на певний період навчання, їх подальшу 
конкретизацію та систематизацію. Наприклад, для 
першого класу ДМШ таким блоком слугуватиме 
сформоване коло явищ, які можна зустріти в піс-
нях, маршах, танцях і т. д. а також характерні риси 
цих жанрів.

Згадані художні цілі в рамках понятійного блоку 
умовно поділяються на два напрями, які на прак-
тиці реалізуються у вигляді низки навчальних 
завдань, викладених потижнево.

Перший напрям орієнтований на цілісний тип 
сприйняття музичних творів у поєднанні з асо-
ціативними образно-емоційними уявленнями, 
зокрема:

− розуміння змістових відмінностей пісень, 
танців або ж маршів, сприйняття їхніх жанрових 
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особливостей та подальше вираження через спів 
або ж пластичні рухи;

− надання певного емоційно-стильового 
забарвлення музичному твору під час його  
виконання.

Другий напрям пов’язаний з усвідомленням 
низки сталих принципів, спрямованих на образно-
смислові явища:

− ритмічні рухи, виконувані у дводольному роз-
мірі, без обов’язкового усвідомлення особливос-
тей метру;

− відчуття чергування сильних та слабких 
долей, метричної пульсації в рамках твору;

− ритмічні схеми у дводольному розмірі, без 
усвідомлення особливостей метру;

− вміння розрізняти співвідношення звуків 
згідно з їх висотою (висхідний та низхідний рух 
звуків, мелодична лінія і т.д.).

Особливості розвитку здобувачів освіти молод-
шого шкільного віку пов’язані зі специфікою сприй-
няття цілісних явищ та подальшого їх усвідом-
лення. При цьому важливе значення має рівень 
емоційності, який виявляє дитина під час осмис-
лення дійсності, – чим яскравіша реакція, тим про-
стіше, швидше й продуктивніше проходить процес 
вирішення поставлених творчих завдань, якісніше 
формується комплекс знань та умінь майбутнього 
музиканта. Вказана методика досить ефективна 
для поглиблення сприйняття тих чи інших явищ і, 
як наслідок, розуміння причинно-наслідковості їх 
зв’язку, необхідного для вирішення завдань часу, 
ряду закономірностей тощо.

Як приклад, під час уроку викладач може 
спілкуватись з учнем про зміст музичного твору, 
фразу, загальну форму, тональність й тональний 
план, але ж навряд чи таке спілкування посприяє 
активному формуванню системи знань здобувача 
освіти. Своєю чергою формування знань, вмінь та 
навичок реалізується виключно за умови чіткого й 
послідовного ряду навчальних завдань та їх сис-
тематичне вирішення учнем в умовах різних вико-
навських або інтонаційних ситуацій.

Саме тому успішний розвиток художнього мис-
лення здобувачів музичної освіти, враховуючи 
розробку системи виховання, залежить від вдало 
перейнятого корисного досвіду викладачів у поєд-
нанні з розгалуженою теоретико-практичною 
базою. На основі простих пісень, маршів чи танців 
в уяві учнів формуються усвідомлення низки пер-
винних музичних жанрів, навички їх використання.

Досить оригінальний погляд на процес фор-
мування художнього мислення учнів має педагог, 
професор Е. Печерська [6]. У результаті власної 
роботи та спільних пошуків з іншими дослідниками 
була розроблена система показників й критеріїв, 
які позначають рівень сформованості художньо-
образного мислення в рамках вокально-хорового 
колективу першої ланки музичної освіти:

1) перцептивно-аналітичний: характеризується 
здатністю виокремлювати художні образи пісні 

через її сприймання; розуміння низки спеціаль-
них засобів музичної виразності твору та усвідом-
лення їх ролі у процесі формування художнього 
образу твору; навички синхронного мислення  
(в процесі сприймання музичного матеріалу);

2) виконавсько-аналітичний: позначає здат-
ність учня у процесі роботи над музичним тво-
ром давати характеристику усім художнім обра-
зам; активна участь у процесі створення певного 
виконавського плану твору; визначення усіх засо-
бів виконавської виразності, професіоналізму 
та якості виконання з позицій технічності (нави-
чки володіння основним музичним інструментом, 
голосом, комплексом виконавських засобів музич-
ної виразності); якість виконання твору з позицій 
успішності зображення художніх образів;

3) оцінково-рефлексивний: здатність здобува-
чів освіти надавати аргументовану, теоретично 
підкріплену, ретроспективну характеристику 
загального рівня виконання твору; вміння відбору 
найкращого варіанту одного твору; технічна якість 
виконання та ін. [6, c. 3].

На основі вищевказаних критеріїв дослідницею 
була розроблена спеціальна методика, спрямо-
вана на активізацію процесу становлення й фор-
мування художньо-образного мислення учнів, 
згідно з рядом принципів, зокрема:

1) принцип загальної художньо-образної спря-
мованості навчального процесу забезпечує висо-
кий рівень художньої виразності стилю мовлення 
викладача й учнів, обов’язкову образність під час 
пояснення складних понять. Цей принцип також 
передбачає закріплення нової інформації, вивче-
ної під час заняття, за допомогою малюнків та 
власноруч створених у процесі роботи схем;

2) принцип диференційованого й індивідуаль-
ного підходів гарантує обов’язкове врахування 
наявного рівня музично-теоретичної, загальнокуль-
турної, підготовки учнів, стану розвитку емоційно-
інтелектуальної сфери, особливі типи мислення, 
попередній музичний або ж художній досвід;

3) принцип взаємозв’язку художнього та техніч-
ного являє собою доволі поширену методику музич-
ного виховання, яка застосовується переважно в 
хоровому виконавстві, і розрахований на інтеграцію 
в рамки кожної вокальної вправи унікального еле-
менту художності, художнього образу [6, c. 4];

Згідно з вказаними вище принципами, можна 
виділити низку педагогічних вимог, також розро-
блених Е. Печерською, які покликані збільшувати 
ефективність навчального і творчо-виконавського 
процесу, зокрема: забезпечення різнобічності й 
оригінальності художньо-образного змісту музич-
них творів, які вивчаються; підвищення рівня худож-
ньо-творчості здобувачів освіти; свідоме ставлення 
учнів до музичних творів, які виконуються [6, c. 4];

Не менш важливим етапом здобуття мистецької 
освіти є навчання в рамках її середньої та вищої 
ланок, де активно продовжується процес розвитку 
художнього мислення студентів, супроводжуючись  
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формуванням ряду навичок, потреб й мотивів, 
необхідних для подальшої професійної діяльності.

Одним із ключових завдань середньої ланки 
музичної освіти залишається навчання й під-
готовка музиканта-педагога, при цьому процес 
формування художнього мислення буде вважа-
тись закінченим за тієї умови, коли сам випускник 
буде здатен без ускладнень й самостійно розріз-
няти жанрово-стильову палітру музики, розуміти 
й формувати образно-смислову будову музичного 
твору, вдало його інтерпретуючи. При цьому слід 
зауважити, що повноцінне оволодіння комплексом 
знань, вмінь та навичок, як художнього, так і тео-
ретико-практичного аспектів навчання, неможливе 
без попередньої підготовки на базі початкової 
музичної освіти у школах естетичного виховання, 
музичних школах тощо. Тільки з урахуванням цієї 
умови можливий повноцінний розвиток худож-
нього мислення, необхідного в подальшій профе-
сійній діяльності здобувача освіти.

Поза тим комплекс музично-педагогічних якос-
тей здобувача освіти розвивається на базі вдалого 
синтезу низки складників, таких як сформовані 
виконавські навички, знання та уміння музично-
теоретичного характеру, вміння й досвід роботи з 
музичними творами, зокрема: проведення простого 
аналізу музичного твору з подальшим пошуком 
сприятливих методів втілення певного художнього 
образу у площині реального звучання, сприйняття 
й усвідомлення змісту й художнього образу і т. д. 
Але, як зазначають окремі дослідники, наявні сут-
тєві недоліки практичної сторони інструменталь-
ного виконавства у здобувачів освіти досить часто 
пов’язані з недостатнім рівнем художньо-образної 
компетентності самих викладачів [3, c. 76].

Більш детально зупиняючись на проблемах 
специфіки формування художнього мислення сту-
дентів у рамках вищої ланки музичної освіти, слід 
зазначити, що одним із найбільш дієвих методів, 
які здатні активізувати уяву студента-музиканта, 
слугує певна варіативність виникнення умов розви-
тку будь-якого образу. Як приклад, уявне звучання 
будь-якого музичного інструмента або ж людського 
голосу нерідко здатне перетворюватись на певного 
роду середовище, яке збагачує низку виконавських 
аспектів. При цьому досить корисною є роль музич-
ної уяви, здатної стимулювати асоціативні ряди, 
пов’язані з ключовими характеристиками предме-
тів, властивостей або ж явищ [5, c. 3].

Не менш важливим аспектом формування 
художньо-образного мислення здобувачів музичної 
освіти є програмність виконуваних музичних творів. 
Так, у творах М. Лисенка «Сумний спів», «Музична 
табакерка» (Л. Дакен) а також «Зозуля» (О. Лядов) 
закладено певний програмний зміст, який витікає, 
насамперед, із самих назв, з огляду на факт, що 
виконавець музичного твору має самостійно орі-
єнтуватись у питаннях сутності назв, від чого зале-
жить настрій та емоції, які супроводжують той чи 
інший художній образ під час виконання.

У процесі навчання музиканта одне з основних 
місць має займати розвиток його слухових якостей. 
Такі тенденції викликані, насамперед, особливос-
тями розвитку сучасної музичної освіти: загаль-
ним ускладненням музичної мови, гармонії, аго-
гіки, метричних та ритмічних характеристик творів, 
тривалістю творів і т. д. Так, закономірно, що чим 
довшою є певна лінія мелодії, тим триваліше музи-
кант сприйматиме широту руху мелодії твору, що 
дасть йому змогу, не розриваючи структуру, якісно 
відтворювати мелодійну горизонталь [5, c. 4].

Отже, швидкий і продуктивний розвиток худож-
нього музичного мислення студентів-музикантів 
відбувається під значним впливом низки головних 
й побічних факторів, таких як власна гра на інстру-
менті, художні й музичні стимули і т. д.

Висновки. З огляду на вищевказане можемо 
підсумувати, що особливості формування й розви-
тку художнього мислення вказують на його безза-
перечну важливість для сучасної музичної освіти, 
безпосередньо впливаючи на рівень розуміння 
і, як наслідок, виконання музичних творів. Таким 
чином, під час навчального процесу на будь-якому 
з рівнів музичної освіти художнє мислення безпо-
середньо впливає на рівень музичного мислення – 
однієї з основних складових частин музичних зді-
бностей учня/студента – і є обов’язковою умовою 
на шляху до реалізації творчих амбіцій і потенці-
алу будь-якого музиканта. До того ж беззапере-
чним лишається той факт, що системне залучення 
нових знань, вмінь й навичок, використання їх в 
умовах практики в поєднанні з активізацією усіх 
розумових процесів сприяє формуванню й розви-
тку художньо-образного типу мислення музикан-
тів, підвищенню рівня їх професіоналізму.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗВО
THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON THE LEVEL 
OF PHYSICAL STATE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Нині велика увага приділяється науковій роз-
робці питань із впровадження підвищеного 
режиму фізичної активності студентів у про-
фесійному навчанні і вдосконаленні. Проте 
шляхи підвищення ефективності фізичного 
виховання студентів у доступній нам літе-
ратурі висвітлені доволі суперечливо.
На практиці визначається невідповідність 
між вимогами Державних стандартів із 
фізичного виховання для ЗВО і низьким рів-
нем фізичної підготовленості значної час-
тини студентів.
До цього часу найбільш актуальною про-
блемою фізичного виховання у ЗВО є проти-
річчя між запитами практики роботи ЗВО 
і станом наукових знань про вплив занять 
фізичним вихованням і рівнем навчально-
трудової діяльності студентів. У зв’язку з 
цим актуальним є комплексне дослідження 
впливу різних режимів рухової активності 
(особливо при розвитку витривалості) сту-
дентів на їх фізичний стан.
Метою статті стало дослідження впливу 
занять із фізичного виховання з переважним 
розвитком витривалості на фізичний стан 
студентів закладів вищої освіти.
За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що зміст рухової активності 
студентів у навчальному процесі з фізич-
ного виховання у ЗВО суттєво впливає на 
фізичну підготовленість та функціональний 
стан організму студентів.
Руховий режим у навчальному процесі з 
фізичного виховання, що включає переваж-
ний розвиток витривалості у студентів 
із використанням циклічних вправ, які вико-
нуються рівномірним методом при ЧСС 
150-160 уд/хв., має більш ефективний вплив 
на їх фізичний стан, ніж руховий режим Дер-
жавної програми з фізичного виховання.
Найбільш ефективний варіант розподілу 
тренувального часу в заняттях із фізичного 
виховання студентів передбачає відводити 
до 70% часу основної частини заняття на 
фізичну підготовку. Причому біля 70% цього 
часу доцільно використовувати для розви-
тку витривалості, 30% – на виховання інших 
якостей.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична 
підготовленість, фізична працездатність, 
витривалість, циклічні вправи.

Currently, much attention is paid to the scientific 
development of issues for the introduction of 
increased physical activity of students in voca-
tional training and improvement. However, the 
ways to increase the effectiveness of physical 
education of students in the literature available 
to us are covered in a rather contradictory way.
In practice, there is a discrepancy between the 
requirements of the State standards for physical 
education for free education and the low level 
of physical fitness of a significant number of 
students.
Until now, the most pressing problem of physical 
education in ZVO is the contradiction between 
the demands of the practice of ZVO and the 
state of scientific knowledge about the impact of 
physical education and the level of educational 
and labor activities of students. In this regard, a 
comprehensive study of the influence of different 
modes of motor activity (especially in the devel-
opment of endurance) of students on their physi-
cal condition is relevant.
The aim of the article was to investigate the 
impact of physical education classes with the 
predominant development of endurance on the 
physical condition of students of higher education 
institutions.
According to the results of the study, it was found 
that the content of motor activity of students in 
the educational process of physical education in 
the Free Economic Zone significantly affects the 
physical fitness and functional state of the body 
of students.
Motor mode in the educational process of physi-
cal education, which includes the predominant 
development of endurance in students using 
cyclic exercises, which are performed uniformly 
at a heart rate of 150–160 beats / min., Has a 
more effective effect on their physical condition 
than the motor mode of the State program physi-
cal education.
The most effective option for the distribution of 
training time in physical education classes for 
students involves allocating up to 70% of the time 
of the main part of the lesson for physical training. 
And about 70% of this time should be used for 
endurance development, 30% – for the educa-
tion of other qualities.
Key words: physical development, physical 
preparedness, physical capacity, endurance, 
cyclic exercises.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Зростання обсягу навчальної та наукової інформа-
ції в умовах науково-технічного прогресу призводить 
до інтенсифікації навчально-трудового процесу в 
закладах вищої освіти. За свідченнями багатьох 
вчених, навчальне перевантаження здобувачів 
вищої освіти супроводжується значним нервовим і 
емоційним напруженням на тлі недостатньої фізич-
ної активності. Дедалі частіше на перший план вихо-
дять недостатня фізична, функціональна і психоло-
гічна готовність студентської молоді до підтримання 
необхідної навчальної і трудової активності.

Довготривалі розумові перенавантаження в 
поєднанні з гіподинамією приводять до зниження 
фізичних і психічних можливостей студентів, пере-
втоми і розвитку захворювань.

Особливе місце в боротьбі з цими негативними 
явищами займають заняття з фізичного виховання, 
які є суттєвим фактором зміцнення здоров’я і підви-
щення працездатності студентів. Саме тому терміно-
вий пошук і обґрунтування більш ефективних засобів і 
методів фізичного виховання студентів є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині велика увага приділяється науковій розробці 
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питань із впровадження підвищеного режиму 
фізичної активності студентів у професійному 
навчанні і вдосконаленні. Проте шляхи підви-
щення ефективності фізичного виховання сту-
дентів у доступній нам літературі освітлені доволі 
суперечливо. Так, у цілях різностороннього впливу 
фізичного виховання на організм студентів, підви-
щення моторної щільності і фізичного наванта-
ження уроку низка авторів пропонують застосову-
вати круговий метод тренування [1]. У той же час 
В.М. Гаврилов [3] та ін. віддають перевагу комп-
лексному розвитку фізичних якостей з акцентом 
до 50% часу уроку на швидкісно-силову підготовку. 
Частина авторів рекомендує приділяти основну 
увагу на навчальних заняттях направленому роз-
витку якості витривалості [7]. Однак деякі дослід-
ники [2] вказують на необхідність спрямованого, 
акцентованого розвитку на навчальних заняттях 
рухових якостей, що відстають.

Низка сучасних науковців вважають за най-
більш ефективну форму фізичного виховання сту-
дентів ЗВО такий варіант занять, в якому органічно 
зливаються спеціалізація в тому або іншому виді 
спорту з комплексною різносторонньою фізичною 
підготовкою.

У системі державних тестів, що є і норматив-
ною  програмою і основою Державної програми з 
фізичного виховання для ЗВО, домінують циклічні 
вправи. Оскільки легкоатлетична підготовка є 
основною дисципліною для виконання вказаної 
програми, доцільно застосовувати на заняттях із 
студентами саме циклічні вправи [5].

Загальновідомо, що серед циклічних вправ 
найбільш доступним є біг. Під час бігу до роботи 
залучаються великі м’язові групи, активно функці-
онує апарат дихання і кровообігу, пожвавлюється 
діяльність нервової системи і залоз внутрішньої 
секреції, що створює сприятливі передумови для 
підвищення функціонального стану всіх органів і 
систем, забезпечує достатньо високу їх узгодже-
ність. Так, К. Купер [6] пропонує застосовувати як 
один з основних засобів рівномірний біг протягом 
12 хвилин, який дає змогу об’єктивно судити про 
рівень розвитку загальної витривалості людини. 
При перенесенні рухових якостей на початковому 
етапі їх розвитку – тривалий біг, є важливим засо-
бом розвитку загальної витривалості. Його прове-
дення в поєднанні з іншими засобами фізичного 
виховання сприяє підвищенню рівня розвитку 
інших фізичних якостей осіб, що займаються. До 
того ж П.М. Гайдарська [4] зазначає, що найбільш 
помітний розвиток рухових якостей спостеріга-
ється у студентів у перші два роки занять у ЗВО.

Пошуки ефективних засобів, методів і методич-
них принципів, використовуваних при фізичному 
вихованні студентів, продовжуються як у літера-
турі, так і на практиці. Значна частина авторів схи-
ляється до акцентованого застосування в роботі із 

студентами тривалих вправ циклічного характеру, 
спрямованих на розвиток якості витривалості.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На практиці зазначається 
невідповідність між вимогами Державних стандар-
тів із фізичного виховання для ЗВО і низьким рівнем 
фізичної підготовленості значної частини студентів.

До цього часу найбільш актуальною пробле-
мою фізичного виховання у ЗВО є протиріччя між 
запитами практики роботи ЗВО і станом наукових 
знань про вплив занять фізичним вихованням і 
рівнем навчально-трудової діяльності студентів. 
У зв’язку з цим актуальним є комплексне дослі-
дження впливу різних режимів рухової активності 
(особливо при розвитку витривалості) студентів на 
їх фізичний стан.

Мета статті – дослідити вплив занять із фізичного 
виховання з переважним розвитком витривалості на 
фізичний стан студентів закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Для вирішення 
поставленої мети використовувалися загально-
прийняті методи дослідження:

− теоретичний аналіз даних літератури й практики;
− педагогічні спостереження;
− метод контрольних випробувань фізичної 

підготовленості;
− вимір антропометричних показників;
− педагогічний експеримент;
− методи математичної статистики.
Загалом було обстежено 50 студентів чоловічої 

статі у віці 18–21 років, яких поділено на 2 групи: 
контрольну групу (К1) становили 25 студентів осно-
вного відділення. Навчальний процес із фізичного 
виховання в цій групі будувався згідно з Державною 
програмою на кафедрі фізичного виховання (табл. 1).  
Основу фізичної підготовки студентів становили 
вправи переважно швидкісно-силового характеру.

Таблиця 1
Розподіл навчального навантаження  
для студентів основного відділення 

контрольної групи (К1)

№ з/п Зміст навчального  
матеріалу

Відведено 
годин на 1-й н.р.

1 Теорія 4

2 Практика
Легка атлетика 100

3 Гімнастика 8

4 Спортивні ігри  
(волейбол, футбол) 16

5 Силова підготовка  
(тренажерний зал) 8

6 Ранкова гігієнічна  
гімнастика 4

Загалом годин: 140

Навчальний процес із фізичного виховання для 
студентів експериментальної групи планувався 
й проводився на основі індивідуального плану-
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вання годин на окремі види програми порівняно з 
типовим навчальним планом. Також було змінене 
співвідношення часу проведення основної час-
тини заняття (65 хв.), який відводився більше на 
фізичну, ніж на технічну підготовку студентів, що 
забезпечило наявність контрасту в експеримен-
тальних групах порівняно з контрольними групами.

Експериментальну групу (Е1) становили  
25 студентів основного відділення. Основна час-
тина навчальних зайнять у цій групі відводилась 
на переважний розвиток витривалості (70%) 
(табл. 2). Так, для розвитку і удосконалення витри-
валості використовувався дозований біг по пере-
січній місцевості, що виконувався за рівномірним 
методом. Була збільшена кількість годин із легкої 
атлетики до 76 годин, 50 годин з яких планувались 
на середні і довгі дистанції.

Таблиця 2
Розподіл навчальних часів із фізичного 

виховання на навчальний рік для студентів 
експериментальної групи (Е1)

№ 
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Етапи навчання Всього 
годин1 2 3 4

1 Теорія 2 4 2 2 10
2 Практика

а)
Легка атлетика
Біг на короткі  

дистанції 4 - - 5 9

б) Біг на середні  
і довгі дистанції 15 16 6 13 50

в) Стрибки 4 - - 5 9
г) Метання 4 - - 4 8
3 Гімнастика - 5 5 - 10

4 Спортивні ігри 
(волейбол, футбол) 4 10 2 6 22

5 Крос по пересічній 
місцевості - - 20 - 20

6 Плавання 2 - - - 2
Загалом годин 35 35 35 35 140

Для визначення рівня фізичної підготовленості 
студентів, контролю й спостереження за її динамі-
кою виконувалися в основному контрольні вправи 
й нормативи, передбачені Державною програмою 
по фізичному вихованню для вузів (підтягування 
на поперечині, стрибок у довжину з місця, біг на 
100 м і 1000 м), а також враховувалися результати 
спеціального тестування на спритність.

Для визначення рівня розвитку якості сприт-
ності нами використався результат (с) подолання 
відрізків 4×9 м (човниковий біг). Легкоатлетичні 
контрольні випробування проводилися на стадіоні 
відповідно до вимог правил змагань. Зіставлення 
результатів тестування з нормативами служило 
критеріями оцінки рівня динаміки фізичної підго-
товленості досліджуваних студентів.

Для оцінки рівня фізичного розвитку досліджу-
ваних студентів визначали основні соматометричні 
й фізіометричні показники: вага (кг), зріст (см), 
ЖЄЛ (мл). Життєвий показник (мл/кг) визначили 
відношенням абсолютної величини ЖЄЛ (мл) до 
ваги тіла (кг). Виміри проводилися стандартними 
інструментами фабричного виготовлення (зрос-
томір, медичні ваги, сухоповітряний спірометр) за 
загальноприйнятою методикою.

Для обробки й аналізу даних, зареєстрованих 
під час досліджень, використовувались методи 
математичної статистики. Зібраний матеріал 
оброблявся з використанням кількісних і якісних 
методів. Дані отримані на початку навчального 
року приймались за 100%.

Дані, отримані наприкінці навчального року, 
виражались у відсотках до вихідних, що давало 
змогу виявити динаміку досліджуваних показників 
за впливу використовуваної методики фізичного 
виховання в навчально-тренувальному процесі.

Дослідження основних параметрів фізичного 
розвитку – зросту, ваги та життєвої ємності леге-
нів – дало змогу визначити особливості дослі-
джуваних груп протягом експерименту, а саме: 
статистично значущих змін довжини і ваги тіла за 

Таблиця 3
Динаміка групових величин показників фізичного розвитку

Гр
уп

а

Ет
ап

 
до

сл
ід

ж
ен

ня

С
та

ти
ст

ич
ні

 
па

ра
м

ет
ри

Зріст, см Вага, кг

ЖЄЛ

Абсолютна 
величина

Належна 
величина

% до 
належної 
величини

Життєвий 
показник 

(мл/кг)

I
1

x ± s 180,0±1,2 72,5±1,4 4142,1±103,8 4944,5±54,3 91,7±2,1 57,4±1,5
δ 5,4 5,9 452,2 236,6 9,1 6,7

2
x ± s 181,0±1,1 73,3±1,5 4168,4±97,7 4974,3±59,2 92,0±2,2 57,2±1,6

δ 4,7 6,3 425,6 258,2 9,5 6,9

II
1

x ± s 180,0±1,7 70,5±1,9 4078,1±204,9 4889,5±86,1 90,9±3,2 57,4±1,9
δ 6,8 7,6 819,6 344,5 12,8 7,4

2
x ± s 180,8±1,7 70,8±2,1 4456,3±193,2 4881,9±92,1 100,3±2,8 62,8±1,6

δ 6,6 8,4 772,9 368,6 11,3 6,4
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час експерименту в досліджуваних не виявлено, 
хоча була зазначена тенденція до їх збільшення 
за впливу навчальних програм та природного роз-
витку людини.

Істотних відмінностей між показниками ЖЄЛ 
у контрольній та експериментальній групах на 
початку експерименту не зазначалось, причому за 
абсолютними значеннями ЖЄЛ у контрольній групі 
був дещо вищим. Дані, отримані після експери-
менту, засвідчили суттєвий приріст питомого показ-
ника ЖЄЛ – життєвого індексу в експерименталь-
ній групі Е1, який, вірогідно (р<0,05), перевищував 
даний показник у студентів контрольної групи К1.

Аналіз динаміки ЖЄЛ в експериментальній 
групі студентів показує, що систематичне тре-
нування на витривалість є ефективним для під-
вищення функціональних можливостей апарату 
зовнішнього дихання.

Тобто за рівних початкових умов заняття з 
переважним розвитком витривалості сприяли зна-
чному підвищенню резервних можливостей функ-
ції зовнішнього дихання, що характеризувалось 
збільшенням життєвого індексу за умови незмін-
них параметрів ваги тіла.

Дослідження рівня фізичної підготовленості 
в педагогічній практиці є обов’язковим елемен-
том контролю впливу фізичних навантажень на 
гармонійний розвиток фізичних якостей осіб, 
що займаються фізичним вихованням. Резуль-
тати дослідження дали змогу встановити, що 
рівень фізичної підготовленості (РФП) студентів 
контрольної групи протягом навчального року 
суттєво не змінювався. В той же час в експери-
ментальній групі Е1 відзначений суттєвий приріст 
(р<0,05÷<0,001) показників РФП.

Відповідні нормативи Державних тестів за 
контролем розвитку фізичних якостей показали, 
що наприкінці навчального року РФП в експери-
ментальній групі істотно перевищував такий у 
контрольній, причому зазначались вірогідні покра-
щення розвитку окремих якостей. Так, під час 
тестування спритності встановлено, що час подо-
лання дистанції був у середньому покращений в 
експериментальній групі на 0,55 с., в той час як у 
контрольній – тільки на 0,29 с.

Рис. 1. Динаміка групових величин результатів 
тестування спритності

Не менш значущими були результати дослі-
дження сили, які визначались на підставі тес-
тування підтягування на поперечині. Адже 
пересічні значення кількості підтягувань на 
поперечині в експериментальній групі збільши-
лись на 2,5 раза, в той час у контрольній змен-
шились на 0,7 раза. Тобто тестування якості 
сили підтвердило результати дослідження бага-
тьох авторів, які свідчать про те, що тренування 
витривалості сприяє розвитку і інших фізичних 
якостей.

Рис. 2. Динаміка групових величин  
з підтягування на поперечині

Не менш інформативним виявилось дослі-
дження бистроти за даними тесту бігу на 100 м. 
Аналіз результатів тестування дав змогу встано-
вити, що в експериментальній групі пересічні зна-
чення покращились на 0,35 с, в той час як у контр-
ольній погіршилися на 0,22 с.

Рис. 3. Динаміка групових величин  
результатів бігу на 100 м

Абсолютно очікуваними виявилися результати 
тестування витривалості, які вірогідно покращи-
лися в експериментальній групі майже на 25 с при 
пробіганні 1000 м. У контрольній групі пересічні 
значення результату долання дистанції 1000 м 
дещо погіршились і становили 211 с.

Швидкісно-силові якості студентів експери- 
ментальної групи за даними тестування 
штовхання ядра також покращились. Пересічні 
значення збільшились на 35 см, у контрольній 
групі пересічні значення також покращились, але 
лише на 3 см.
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Рис. 4. Динаміка групових величин  
результатів бігу на 1000 м

Загалом слід зазначити, що в експерименталь-
ній групі студентів, які займались за розробле-
ною нами навчальною програмою з акцентом на 
розвиток витривалості, покращились результати 
всіх тестів, на відміну від результатів у контроль-
ній групі. Ця обставина дає змогу стверджувати, 
що заняття з фізичного виховання з переважним 
розвитком витривалості мають більш гармонійний 
вплив на організм та розвиток фізичної підготов-
леності студентів.

Висновки. Зміст рухової активності студентів 
у навчальному процесі з фізичного виховання у 
ЗВО суттєво впливає на фізичну підготовленість 
та функціональний стан організму студентів.

Руховий режим у навчальному процесі з фізич-
ного виховання, що включає переважний розвиток 
витривалості у студентів із використанням цикліч-
них вправ, які виконуються рівномірним методом 
при ЧСС 150–160 уд/хв., має більш ефективний 
вплив на їх фізичний стан, ніж руховий режим Дер-
жавної програми з фізичного виховання.

Найбільш ефективний варіант розподілу трену-
вального часу в заняттях із фізичного виховання 
студентів передбачає відводити до 70% часу 
основної частини заняття на фізичну підготовку. 
Причому біля 70% цього часу доцільно викорис-
товувати для розвитку витривалості, 30% – на 
виховання інших якостей.

Зміст навчального процесу з фізичного вихо-
вання, що запропонований нами як такий, що 
має сприятливий вплив на фізичний стан, рівень 
функціональних можливостей організму, може 
бути рекомендований для студентів всіх форм 
навчання в системі вищої освіти України.
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Рис. 5. Динаміка групових величин  
результатів зі штовхання ядра
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE FORMATION 
OF INFORMATION COMPETENCE OF BACHELORS OF PROFESSIONAL 
EDUCATION ON THE BASIS OF CLOUD TECHNOLOGIES

У статті розглянуто комплекси педаго-
гічних умов, що забезпечують ефективний 
процес формування інформатичної компе-
тентності бакалаврів професійної освіти 
засобами хмарних технологій у процесі 
навчання інформатичних дисциплін у вищому 
педагогічному закладі освіти. Наведено тео-
ретичне обґрунтування складників основних 
груп педагогічних умов: особистісно-моти-
ваційна група, організаційно-методична 
група, матеріально-технічна група. Роз-
глянуто фактори, які впливають на підви-
щення ефективності процесу формування 
інформатичної компетентності бакалаврів 
професійної освіти засобами хмарних тех-
нологій. Особистісно-мотиваційна група 
педагогічних умов зорієнтована на враху-
вання індивідуальних особливостей бакалав-
рів професійної освіти, розвитку потреби у 
вивченні дисциплін інформатичного циклу. 
Ефективний процес формування інформа-
тичної компетентності бакалаврів профе-
сійної освіти засобами хмарних технологій 
передбачає застосування ефективних форм 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу, при-
йомів і методів навчання інформатичних 
дисциплін, які зумовлюють глибину впливу 
педагогічних засобів, педагогічних засобів 
для відновлення, збереження і передавання 
навчальних повідомлень, діяльнісних позицій 
учасників освітнього процесу формування 
інформатичної компетентності щодо 
педагогічних засобів і один одного. Розгля-
нуто інформаційне освітнє середовище на 
дисциплінарному (предметному) рівні, під 
яким розуміють підсистему інформаційного 
освітнього середовища вишу, сукупність 
умов, що забезпечують інформаційну та 
комунікаційну взаємодію на основі педагогіч-
них технологій у предметній галузі інфор-
матичної підготовки. Виокремлено варіант 
інтеграції технологій ДН на основі хмарних 
сервісів в очне навчання як найефективні-
ший спосіб процесу формування інформа-
тичної компетентності бакалаврів профе-
сійної освіти засобами хмарних технологій.
Ключові слова: педагогічні умови, фор-
мування інформатичної компетентності, 
бакалаври професійної освіти, засоби хмар-
них технологій, оцінювання результатив-
ності педагогічних умов.

The article considers the complexes of pedagogi-
cal conditions that provide an effective process 
of formation of information competence of bach-
elors of vocational education by means of cloud 
technologies in the teaching of computer science 
disciplines in higher pedagogical education. The-
oretical substantiation of the components of the 
main groups of pedagogical conditions is given: 
personal-motivational group, organizational-
methodical group, material-technical group. The 
factors influencing the increase of efficiency of 
the process of formation of information compe-
tence of bachelors of professional education by 
means of cloud technologies are considered. 
Personality-motivational group of pedagogical 
conditions is focused on taking into account the 
individual characteristics of bachelors of voca-
tional education, the development of the need to 
study the disciplines of the information cycle. The 
effective process of formation of information com-
petence of bachelors of professional education 
by means of cloud technologies provides: appli-
cation of effective forms of interaction of subjects 
of educational process; techniques and methods 
of teaching computer science disciplines, which 
determine the depth of influence of pedagogi-
cal tools; pedagogical means for the restoration, 
preservation and transmission of educational 
messages; activity positions of participants of 
educational process of formation of information 
competence concerning pedagogical means 
and each other. The information educational 
environment at the disciplinary (subject) level is 
considered, which means the subsystem of the 
information educational environment of higher 
education, the set of conditions that provide infor-
mation and communication interaction based on 
pedagogical technologies in the subject area of 
information training. The variant of integration of 
DN technologies on the basis of cloud services 
in full-time training as the most effective way of 
process of formation of information competence 
of bachelors of professional education by means 
of cloud technologies is allocated.
Key words: pedagogical conditions, formation 
of information competence, bachelors of 
professional education, means of cloud 
technologies, evaluation of efficiency of 
pedagogical conditions.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Філософське поняття умов виражає відношення 
предмета (речі, явища) до оточуючих його явищ, 
без яких неможливе його існування [8]. Специфіч-
ність «педагогічних умов» полягає в тому, що вони 
безпосередньо пов’язані з педагогічною систе-
мою – організованою сукупністю взаємопов’язаних 
засобів, методів і процесів, необхідних для ство-
рення цілеспрямованого педагогічного впливу на 

формування особистості із заданими якостями, 
структуру якої визначають інваріантні елементи: 
учні, цілі навчання і виховання, зміст навчання і 
виховання, процеси виховання і навчання, викла-
дачі (або технічні засоби навчання), організаційні 
форми педагогічної діяльності [7].

Відповідно, процес навчання інформатичних 
дисциплін, під час якого відбувається формування 
інформатичної компетентності бакалаврів профе-
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сійної освіти засобами хмарних технологій у процесі 
навчання інформатичних дисциплін має реалізову-
ватися за дотримання певних педагогічних умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Розгляд сучасних підходів до поняття «педагогічні 
умови», представлений у роботах В.В. Беспалова, 
В.А. Бєлікова, Б.В. Купріянова і С.А. Диніна та інших 
[1; 2; 5] дає змогу виокремити такі положення, що є 
важливими для розроблення педагогічних умов, які 
спрямовані на підвищення ефективності процесу 
формування інформатичної компетентності бакалав-
рів професійної освіти засобами хмарних технологій.

Педагогічні умови процесу формування інфор-
матичної компетентності бакалаврів професійної 
освіти засобами хмарних технологій не тільки 
пов’язані з педагогічною системою, але і є її 
складником, що відображає внутрішні (вплив на 
особистісну сферу суб’єктів навчання) і зовнішні 
(коригування процесуальної складової частини) 
характеристики, необхідні для розвитку педаго-
гічної системи. Вони пов’язані з усією сукупністю 
можливостей освітнього та матеріально-просто-
рового середовища, де елементи змісту, методів, 
прийомів, засобів, форм навчання для досягнення 
дидактичних цілей, навчальне, технічне облад-
нання тощо, мають добиратися цілеспрямовано. 
Але при цьому варто враховувати як їх позитив-
ний, так і негативний вплив, бо реалізація пра-
вильно підібраних педагогічних умов передбачає 
забезпечення результативності функціонування 
педагогічної системи.

Метою статті є розгляд основних складників, 
що є основою для розроблення педагогічних умов, 
спрямованих на підвищення ефективності про-
цесу формування інформатичної компетентності 
бакалаврів професійної освіти засобами хмарних 
технологій.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
положень, наведених вище, під педагогічними умо-
вами формування інформатичної компетентності 
бакалаврів професійної освіти засобами хмарних 
технологій будемо розуміти цілеспрямовано віді-
браний комплекс вимог до можливостей освітнього 
та матеріально-просторового середовища, що 
сприяє функціонуванню та розвитку педагогічної 
системи навчання інформатичних дисциплін.

На основі досліджень наведених вище визна-
чимо три взаємопов'язані групи педагогічних умов, 
що включають особистісно-мотиваційну, організа-
ційно-методичну та матеріально-технічну групи.

Особистісно-мотиваційна група педагогіч-
них умов зорієнтована на врахування індивіду-
альних особливостей бакалаврів професійної 
освіти, розвитку потреби у вивченні дисциплін 
інформатичного циклу. При цьому не має залиша-
тися без уваги і сприятливий емоційний комфорт 
і навчальна мотивація навчання інформатичних 
дисциплін.

У роботах дослідників проблем мотивації 
підкреслюється можливість активного впливу 
на мотиви навчально-професійної діяльності 
(Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, Дж. Аткінсон), 
увага акцентується на складній структурі мотива-
ції навчальної діяльності, вказується залежність 
оволодіння компетентностями від особистісних 
характеристик студента.

Під навчальною діяльністю бакалаврів про-
фесійної освіти в загальному випадку розуміється 
«демонстрована студентом мотивована активність 
при русі до цілей навчання» [7]. Щось засвоюється 
студентом тільки тоді, коли є внутрішня потреба і 
мотивація такого засвоєння. Мотив – це «внутрішнє 
спонукання особистості до того чи іншого виду 
активності (діяльність, спілкування, поведінка), 
пов’язане із задоволенням певної потреби» [6]. 
Потреба – стан організму, людської особистості, 
соціальної групи суспільства, що виражає залеж-
ність від об’єктивного змісту умов їх існування  
і розвитку. Своєю чергою мотивація – це процес 
спонукання себе та інших (сукупність внутрішніх  
і зовнішніх рушійних сил), діяти цілеспрямовано.

Оскільки навчальна діяльність полімотивована, 
провідними можуть бути як внутрішні мотиви, так 
і зовнішні [4]. Як показує практика, в більшості 
бакалаврів професійної освіти навчальна моти-
вація зумовлена зовнішніми обставинами, доміну-
ючою для них є споживча установка – отримати 
диплом про вищу освіту. Вкрай важливим є роз-
виток внутрішніх мотивів, а зовнішні позитивні 
мотиви можуть бути підставами для постановки 
певних цілей навчання інформатичних дисциплін.

У процесі формування мотивації навчання 
можуть виникати суперечності між наявністю тен-
денції до навчальної діяльності і можливістю її реа-
лізації. Відсутність умов, відповідних мотивів і цілей 
навчальної діяльності призводять до незадоволе-
ності нею. Орієнтація бакалаврів професійної освіти 
на отримання професії, розвиток особистості поза 
межами інституалізації систем може бути досягнута 
шляхом оптимізації організації процесу навчання, 
створенням «ситуацій успіху», стимулюванням 
мотивації навчання інформатичних дисциплін.

Організаційно-методична група педагогічних 
умов зорганізовувалася з огляду на те, що якісне 
навчання інформатичних дисциплін нині розгля-
дається з позицій цілісності змісту, технологій 
навчання, методів контролю й оцінювання резуль-
татів на відповідність особистісного розвитку жит-
тєвого самовизначення суб’єкта та вимог інфор-
маційного суспільства [3].

Відповідно, ефективний процес формування 
інформатичної компетентності бакалаврів профе-
сійної освіти засобами хмарних технологій перед-
бачає застосування ефективних форм взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу, прийомів і методів 
навчання інформатичних дисциплін, які зумовлюють  
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глибину впливу педагогічних засобів, педагогіч-
них засобів для відновлення, збереження і пере-
давання навчальних повідомлень, діяльнісних 
позицій учасників освітнього процесу формування 
інформатичної компетентності щодо педагогічних 
засобів і один одного [10].

Добір оптимального для конкретної ситуації 
методу навчання є важливою складовою части-
ною процесу формування інформатичної ком-
петентності бакалаврів професійної освіти засо-
бами хмарних технологій. Застосування в процесі 
навчання інформатичних дисциплін активних 
(інтерактивних) методів відповідає цілям компе-
тентнісного підходу і є однією з основних вимог. 
Застосування таких методів у процесі формування 
інформатичної компетентності бакалаврів профе-
сійної освіти засобами хмарних технологій дає 
змогу суттєво активізувати і підвищувати якість 
цього процесу [9; 10].

Один і той самий навчальний матеріал може 
бути представлений різними засобами навчання. 
Кожен засіб навчання має свій дидактичний потен-
ціал і дидактичні функції (мотиваційна, інформа-
ційна, керуюча, стимулююча, компенсаторна, 
адаптивна, інтеграційна, інструментальна і т.ін.), 
тому важливо розподіляти навчальний матеріал 
відповідно до цих можливостей.

Контроль і оцінювання є обов’язковим компо-
нентом процесу формування інформатичної ком-
петентності бакалаврів професійної освіти засо-
бами хмарних технологій, що дає змогу виявити 
переваги та недоліки різних методів навчання, 
оцінити стан навченості бакалавра професій-
ної освіти, тим самим встановити взаємозв’язок 
між планованими і досягнутими результатами 
навчання, прийняти відповідне управлінське 
рішення. Гостроту питання контролю і оцінювання 
формування інформатичної компетентності харак-
теризують такі чинники, як латентність, багато-
функціональність, надпредметних компетентнос-
тей, відстрочений характер їх прояву.

Дослідники проблеми оцінювання результатів 
процесу формування інформатичної компетент-
ності бакалаврів професійної освіти виділяють 
такі ознаки компетентнісно орієнтованих завдань: 
навчальний характер; імітація життєвої ситуації; 
вихід за межі однієї освітньої галузі (комплек-
сність); наявність більшої чи меншої кількості, 
порівняно зі звичайними навчальними завдан-
нями, набору даних (передбачається, що зайві 
дані мають бути відсіяні, відсутні  мавють бути 
самостійно знайдені в довідковій літературі); ймо-
вірність кількох вірних рішень.

Таким чином, система оцінювання рівня інфор-
матичної компетентності бакалаврів професійної 
освіти має базуватися на сукупності взаємозумов-
лених блоків, які дозволяють домогтися цілісного 
оцінювання її сформованості: функціонально-

цільового (мета, підходи, принципи, завдання, 
функції); структурно-змістовного (природа процесу 
оцінювання, властивості оцінювання, властивості 
предмета оцінювання, компоненти компетентнос-
тей); критеріального (напрями, шкали, критерії та 
показники вимірів, рівні сформованості компетент-
ностей); організаційно-діяльнісного (етапи, типи 
контролю і методи оцінювання, представлення 
результатів).

Матеріально-технічна група педагогічних 
умов виходить із посилу на те, що для ефектив-
ного процесу формування інформатичної ком-
петентності бакалаврів професійної освіти засо-
бами хмарних технологій, мають створюватися 
умови, які дають змогу особистості розвиватися 
на основі її активної взаємодії з інформаційно-
освітнім середовищем. Найбільш виграшною при 
цьому є змішана форма навчання (варіант інтегра-
ції технологій ДН на основі хмарних сервісів в очне 
навчання).

Робота з інформаційно-освітнім середовищем 
передбачає передачу і обробку даних, взаємодію 
на основі програмно-апаратного забезпечення 
з метою задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів навчання на основі дидактичних прин-
ципів зв’язку навчання з життям і професійним 
спрямуванням, свідомості і активності, міцності 
навчання та врахування індивідуальних особли-
востей, наочності, доступності та відкритості, сис-
темності та систематичності, зворотного зв’язку, 
принципів наступності і безперервності навчання.

Висновки. На основі вивчення теоретичних і 
методичних основ процесу формування інфор-
матичної компетентності бакалаврів професійної 
освіти засобами хмарних технологій визначені 
особистісно-мотиваційна, організаційно-мето-
дична, матеріально-технологічна групи педагогіч-
них умов ефективного формування інформатич-
ної компетентності.

Оцінювання результативності організаційно-
методичних умов можна розглядати в сенсі крите-
ріїв впровадження в навчальний процес інновацій-
них методів навчання, приросту освітніх досягнень 
бакалаврів професійної освіти та кваліфікації 
викладачів, збільшення обсягів інформації про 
якість результатів навчання бакалаврів професій-
ної освіти, індивідуалізації навчання та здатності 
організаційної та контрольно-оцінювальної сис-
теми швидко адаптуватися до нових запитів сус-
пільства.
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РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПОТРЕБ 
ЖЕСТОМОВНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
FEATURES OF PROVIDING OF THE COMMUNICATIVE NEEDS 
OF SIGNING LEARNERS

У статті розкрито зміст Закону України 
«Про забезпечення функціонування україн-
ської мови як державної» щодо прав націо-
нальних меншин, зокрема, стосовно ролі й 
функцій жестової мови в освітньому процесі. 
Зазначено відмінність національних меншин 
від лінгвоменшини, до якої належать глухі 
особи.
Висвітлено особливості забезпечення 
комунікативних потреб жестомовних осіб 
на всіх ланках освіти. Підкреслено важ-
ливість вивчення жестової мови як пер-
шої, яка полегшує вивчення глухими другої 
мови – словесної. Розкрито суть поняття 
«спілкування» в контексті задоволення 
комунікативних потреб та зосереджено 
увагу на важливості спілкування з глухими. 
Висвітлено освітні проблеми глухих дітей, 
яким вживлено кохлеарний імплант.
Наголошено на важливості знання жестової 
мови батьками глухих дітей, водночас роз-
крито фактичний стан комунікації бать-
ків із ними. Пропоновано шляхи розв’язання 
зазначеної проблеми. Вказано на відмінність 
дітей батьків, які чують, від дітей, батьки 
яких глухі, щодо підготовки до школи. Наве-
дено чинники формування відмінностей.
Підкреслено вибір глухими здобувачами 
освіти жестової мови як засобу комуніка-
ції за ознакою комфортності. Наголошено 
на умові формування з глухих учнів бімо-
дально-білінгвальних особистостей напри-
кінці шкільного навчання. Акцентовано на 
тому, що бімодально-білінгвальний підхід 
у навчанні жестомовних осіб є якісним для 
формування розвиненого глухого білінгва, 
оскільки бімодальний білінгвізм є запорукою 
отримання жестомовними особами повно-
цінної та якісної освіти.
Згадано дистанційну форму навчання як чин-
ник доказу неспроможності якісного ведення 
уроків, спілкування з глухими учнями без зна-
ння жестової мови на рівні носія. Конкрети-
зовано мету навчальної дисципліни «Укра-
їнська жестова мова», зокрема, у частині 
взаємозв’язку з іншими навчальними пред-
метами.
Висвітлено проблему підготовки в Укра-
їні педагогів для роботи з глухими дітьми. 
Також порушено питання підготовки освіт-
ніх перекладачів жестової мови для роботи 
в закладах вищої освіти. Висвітлено реальні 
можливості глухих студентів щодо забезпе-
чення перекладацькими послугами в період 
університетського навчання.
Ключові слова: батьки глухих дітей, бімо-
дально-білінгвальне навчання, жестова 

мова, комунікативне середовище, педагоги, 
перекладачі.

The article reveals the content of the Law of 
Ukraine “On ensuring the functioning of the 
Ukrainian language as the state language” in 
terms of the rights of national minorities, in par-
ticular, regarding the role and functions of the 
sign language in the educational process. The 
difference between national minorities and the 
linguistic community, which includes the deaf, is 
indicated.
The features of ensuring the communication 
needs of deaf persons at all levels of educa-
tion are highlighted. The importance of learning 
sign language as a first language, which makes 
it easier for deaf people to learn a second lan-
guage – verbal, was emphasized. The essence 
of the concept of “communication” is revealed 
and attention is focused on the importance of 
communication with the deaf. The educational 
problems of deaf children with a cochlear implant 
are highlighted.
The importance of sign language knowledge by 
parents of deaf children is emphasized and at the 
same time the actual state of communication of par-
ents with them is revealed. The difference between 
children of parents who hear and deaf parents in 
terms of preparation for school is indicated.
The choice of sign language by deaf people as a 
means of communication on the basis of comfort 
is emphasized. The conditions for the formation 
of deaf bimodal-bilingual personalities at the end 
of school education are noted. It is emphasized 
that the bimodal-bilingual approach to teaching 
the deaf is qualitative for the formation of a devel-
oped deaf bilingual, since bimodal bilingualism is 
the key to obtaining a full-fledged and high-qual-
ity education for the deaf.
Distance learning was mentioned as a factor in 
proving the inconsistency of high-quality teach-
ing of lessons, communication with deaf students 
without knowledge of sign language at the native 
speaker level. The goals of the academic disci-
pline “Ukrainian Sign Language” are specified, in 
particular in terms of the relationship with other 
academic subjects.
The problem of training teachers in Ukraine to 
work with deaf children is highlighted. They also 
touched upon the issues of training sign language 
educational interpreters for work in higher edu-
cation institutions. The article highlights the real 
opportunities for deaf students to provide transla-
tion services during their university studies.
Key words: parents of deaf children, bimodal-
bilingual education, sign language, communica-
tive environment, teachers, translators.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В Україні актуальним в останні роки є 
мовне питання, яке хвилює багатьох. До мовного 
законодавчого документа, який набрав чинності 

2019 р., «приглядаються» ті країни, які стурбовані 
через захист мовних прав мешканців і громадян 
України інших національностей, адже їхньою 
основною мовою спілкування є мова інших країн. 
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Отже, захист мовних прав національних мен-
шин, які здебільшого скупчено розселені біля 
кордонів України, має досить велику державну 
вагу. З огляду на комунікативні потреби пред-
ставників національних меншин державними 
органами позитивно розв’язуються соціально-
культурні й освітні питання національних мен-
шин. Стосовно меншини, представниками якої є 
жестомовні особи, оскільки в них єдиним чи осно-
вним засобом спілкування є українська жестова 
мова (далі – УЖМ), є багато питань, які до кінця 
не розв’язані, а тому є предметом дискусій між 
представниками згаданої меншини, науковцями 
та педагогами навчальних закладів. До речі, це 
велике угруповання варто називати лінгвоменши-
ною, що зумовлено не приналежністю до певної 
нації, а використанням глухими особами жесто-
вої мови (далі – ЖМ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
кордоном питанням ЖМ як засобу спілкування й 
навчання займалося багато дослідників. Вагому 
роль ЖМ в освітньому процесі підкреслювали 
Ф. Бертьє, Ф. Гросжан, Д. Герц, С. Барлоу, М. Йокі-
нен та інші фахівці. У пострадянській країні такі 
мовознавці, як М. Лаговський, Л. Щерба, І. Соко-
лянський та інші, також визнавали неприпусти-
мою заборону використовувати ЖМ як засіб спіл-
кування; натомість вони визнавали доцільність її 
залучення в освітній процес як потужного засобу 
розвитку глухої особистості. М. Краєвський у праці 
«Мова жестів» виклав свої думки й напрацювання 
з вивчення ЖМ з лінгвальної позиції.

Наразі УЖМ як об’єкт лінгвального дослі-
дження та як засіб бімодально-білінгвального 
навчання досліджується відділом навчання 
жестової мови Інституту спеціальної педагогіки  
і психології імені Миколи Ярмаченка Національ-
ної академії педагогічних наук України, зокрема, 
її вивчають Н. Адамюк, О. Дробот, А. Замша, 
С. Кульбіда, О. Федорченко.

Мета статті. У роботі увага буде зосереджена 
на особливостях забезпечення комунікативних 
потреб жестомовних здобувачів на різних ланках 
освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У Законі України «Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної» (2019 р.), де 
передбачене право національних меншин навча-
тися своєю мовою, згадується також право жесто-
мовних осіб «вільно використовувати українську 
жестову мову в суспільному житті, вивчати та під-
тримувати її, а також навчатися українською жесто-
вою мовою» (п. 4 ст. 4). Однак закон не роз’яснює, 
яким чином необхідно задовольняти комунікативні 
потреби осіб згаданої категорії. Відтак розглянемо 
особливості комунікативних потреб жестомовних 
здобувачів від періоду раннього дитинства до 
навчання в закладах вищої освіти.

1. Дошкільний період
Він є важливим для дитини, оскільки в неї почи-

нає формуватися перша мова, з якою пов’язані 
подальші мисленнєві процеси. Отже, важливим 
для зростання дитини в когнітивному й креатив-
ному плані є комунікативне середовище. Най-
перше – родина, мова якої є зразком для дитини 
та фундаментом для її лінгвального розвитку. Це 
може відбуватися за умови, що для дитини кому-
нікативне середовище доступне [1, с. 69]. Чи так 
це стосовно глухих і напівглухих дітей? Розгля-
немо мовлення та комунікативне середовище  
у двох групах батьків, які виховують глухих дітей: 
а) батьки, які чують; б) глухі батьки.

Більшість батьків, які чують, з народженням 
глухої дитини опиняються перед проблемою 
комунікації, яку розв’язують суто медичним шля-
хом – слухопротезуванням дітей засобом постій-
ного використання ними слухового апарату або 
вживляння кохлеарного імпланту, оскільки на 
дитину вони покладають великі надії та запити. 
Батьки, які чують, щиро вважають, що питання 
комунікації в такий спосіб буде вирішене пози-
тивно. І це є їхньою помилкою, адже, по-перше, 
втрачається час для спілкування з дитиною, який 
може налічувати роки та який дистанціює дитину 
від батьків. Спілкування – це не монолог бать-
ків, воно передбачає зворотну відповідь їхньої 
дитини. По-друге, втрачається час на формування 
дитиною вміння адекватно будувати відповідь, що 
призводить до педагогічної запущеності, оскільки 
перша мова як така відсутня. Таким чином, кому-
нікативні потреби дитини не задовольняються 
[2, с. 122]. Окремо варто сказати про дітей, яким 
вживлено кохлеарний імплант: вони потребують 
колосальної педагогічної уваги з боку батьків і 
педагогів дошкільного закладу, при цьому батьки 
мають бути готовими до результатів, які можуть не 
зовсім влаштовувати їх. Кількість дітей із кохлеар-
ними імплантами у спеціальних закладах щороку 
зростає.

Своєю чергою в родині глухих батьків кому-
нікативне середовище аналогічне середовищу 
родини, у якій зростає дитина, яка чує. З перших 
днів життя глухої дитини її глухі батьки спілкуються 
з нею засобом ЖМ, нею ж навчають, граються, 
передають власні досвід і знання тощо. Отже, ми 
можемо стверджувати, що родини глухих сфор-
мували комунікативні потреби дітей і самі вони є 
замовниками послуг із комунікації [3, с. 39].

Для батьків, які чують, є один правильний 
шлях: для формування комунікативних потреб 
власних дітей варто вивчити УЖМ на доступному 
рівні володіння. Цей шлях жодним чином не пере-
креслює бажання батьків розвинути словесне 
мовлення дитини, оскільки відомо, що хороша 
компетентність у першій мові сприяє ефективному 
опануванню другої мови – словесної. Також батьки 
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та педагоги дошкільних закладів, які чекають, коли 
дитина досягне певного рівня словесної мови, не 
даючи їй саме ту мову, яка відповідає її комуніка-
тивним потребам, тобто позбавляють дитину мож-
ливості вивчити ЖМ, ризикують, оскільки дитина 
може відстати в розумовому, емоційному й соці-
альному розвитку.

Щодо можливості батьків, які чують, вивчити 
УЖМ доводиться констатувати, що в Україні від-
сутня система педагогічного супроводу батьків із 
моменту констатації факту глухоти в дитини. Проте 
наразі це важливе питання вирішується силами 
регіональних організацій Українського товариства 
глухих: їхні перекладачі ЖМ та активісти із числа 
дорослих глухих проводять для батьків, які чують, 
заняття з вивчення ЖМ в гуртках. Також у спеці-
альних закладах дошкілля до професійних вимог 
педагогічного персоналу варто ввести обов’язкове 
володіння УЖМ. Радимо застосовувати в навчаль-
ному процесі програму О. Дробот «Українська жес-
това мова» для різних вікових груп, рекомендовану 
Міністерством освіти и науки України. Власне, у 
спеціальному дошкільному закладі має започатко-
вуватися бімодально-білінгвальне навчання.

2. Шкільний період
Педагоги початкової школи констатують, що 

підготовленими до школи є діти з родини глухих 
батьків. Діти з родин батьків, які чують, різняться 
між собою залежно від таких чинників: а) якою 
мовою комунікації спілкуються члени родини між 
собою; б) якою є частота спілкування; в) який 
обсяг нових знань отримує глуха дитина у про-
цесі спілкування з усіма членами родини; г) які є 
залишки слуху та який стан мовлення. Важливо 
з’ясувати, яка мова спілкування (у разі засто-
сування в родині двох і більше мов) є комфортною 
для самої дитини. Багаторічна сурдопедагогічна 
практика доводить, що, попри організацію педаго-
гами навчання словесною мовою, зокрема усним 
мовленням, для задоволення комунікативних 
потреб глухі та напівглухі учні обирають ЖМ, що 
є доказом приналежності їх до категорії жестомов-
них осіб. У такому разі педагогічним працівникам 
варто враховувати цей чинник і використовувати 
його з метою надання жестомовним школярам 
якісної повноцінної освіти, такої ж, яку отриму-
ють їхні однолітки, що чують. Відмінністю у двох 
категоріях дітей має бути те, що жестомовні особи 
повинні в кінці шкільного періоду володіти двома 
мовами, тобто бути бімодально-білінгвальними, і 
гнучко переходити з однієї мови на іншу [4, с. 17].

Згадка про вимогу знати ЖМ на достатньому рівні 
для педагога спеціального дошкільного закладу сто-
сується і спеціальних шкільних закладів для глухих 
та напівглухих дітей, тобто жестомовних учнів. Вона 
свідчить про те, що більшість фахівців не володіє 
ЖМ на рівні невимушеної комунікації з учнями, що 
вони потребують перекладацьких послуг, що уроки 

ведуться мовою, якою володіють вони самі. Дис-
танційна форма навчання, яка впевнено увійшла у 
шкільне життя, свідчить про низький рівень комуніка-
тивного середовища, у якому комунікативні потреби 
учнів задовольняються слабко або взагалі задо-
вольняються поза школою. Уведення в навчальну 
програму спеціальних шкіл дисципліни «Українська 
жестова мова» не повинне розв’язувати питання 
задоволення комунікативних потреб для отримання 
знань з інших навчальних предметів. Попри зв’язок 
із ними, предмет «Українська жестова мова» має 
свою головну мету, яка передбачає вивчення УЖМ 
на мовознавчому рівні, тобто опанування учнями 
всіх її мовних норм. Іншою метою є опанування на 
основі знань мовних норм УЖМ іншої мови – сло-
весної. Відтак на уроках інших навчальних дисциплін 
має вивчатися власне сам предмет, проте в умовах 
бімодального білінгвізму [5, с. 47].

В Україні лише один заклад вищої освіти готує 
сурдопедагогів, і в ньому, на наше переконання, 
відсутня професійна програма опанування май-
бутніми педагогами мови жестомовних школярів 
(до слова: у Канаді студенти університетів – май-
бутні сурдопедагоги навчаються спільно з пере-
кладачами ЖМ протягом усього університетського 
навчання). Відтак педагоги отримують знання про 
мовні одиниці УЖМ від учнів, деякі з них проходять 
короткочасні курси (двотижневі на базі школи або 
чотиримісячні на базі Навчально-відновлюваль-
ного центру Українського товариства глухих). Непо-
одинокі випадки паралельного навчання студентів 
Інституту корекційної педагогіки та психології Націо-
нального педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова на курсах із підготовки перекладачів, які 
щорічно проводить Українське товариство глухих. 
Критичною є ситуація з батьками, які не знають ЖМ 
та не спроможні надати освітні послуги під час дис-
танційного чи офлайн-навчання, допомогти з вико-
нанням домашніх завдань тощо. Проблематичним 
стає звичайне родинне спілкування. Створення в 
Україні інформаційно-консультативного центру для 
батьків жестомовних дітей могло би розв’язати різні 
проблеми, зокрема й освітні, у процесі виховання 
ними своїх дітей.

3. Навчання в закладі вищої освіти
До 2014–2015 н. р., згідно з наказом Міністер-

ства освіти і науки України, на замовлення Україн-
ського товариства глухих виділялася певна кіль-
кість бюджетних місць для жестомовних студентів 
у 4 коледжах та 4 університетах України. Унаслі-
док уведення в дію ЗНО створення повноцінних 
спеціальних груп кількістю до 15 (для коледжів) та  
10 (для університетів) глухих студентів стає про-
блематичним: випускники спеціальних шкіл 
порівняно з однолітками, що чують, мають низькі 
результати.

Однак певна частина жестомовних осіб щороку 
стають студентами та навчаються як у спеціа- 
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льних групах, так і інклюзивно. Для останніх за 
умови наявності жестомовних студентів в одній 
групі не більше 2 осіб не передбачена присутність 
у групі перекладача ЖМ. Для тих, хто навчається 
у спеціальній групі, присутність перекладача ЖМ 
є обов’язковою, він же виконує функції куратора 
групи. В одних закладах вищої освіти перекла-
дач ЖМ офіційно є працівником закладу, в інші 
заклади вищої освіти перекладачів ЖМ призна-
чає Українське товариство глухих, і вони офіційно 
перебувають на обліку своєї організації.

Жоден викладач закладу вищої освіти в Україні 
не володіє ЖМ (за винятком фахівців, які виклада-
ють спеціальні предмети) і не проходив спеціальні 
курси з питання специфіки викладання жестомов-
ним студентам та особливостей сприймання ними 
програмового матеріалу, особливостей соціокуль-
турної комунікації тощо. Що стосується переклада-
чів ЖМ, які надають перекладацькі послуги в сис-
темі освіти, а отже, є освітніми перекладачами ЖМ, 
то вони не проходили спеціальні курси підготовки й 
підвищення кваліфікації, відповідно, не мають сер-
тифікаційних документів. Усі освітні перекладачі 
ЖМ, яких призначає Українське товариство глухих, 
систематично проходять курси підвищення квалі-
фікації разом із перекладачами ЖМ, які надають 
перекладацькі послуги в інших сферах діяльності, 
та атестацію на визначення фахового рівня – без-
посередньо в місцевій організації Українського 
товариства глухих. Перекладачі ЖМ, які за штат-
ним розписом працюють у навчальному закладі, 
проходять навчання в Українському товаристві глу-
хих, проте атестуватися можуть у своєму закладі 
вищої осовіти нарівні з іншими педагогами закладу.

Висновки. Таким чином, для розширення сві-
тогляду, формування високого розумового рівня, 
соціальної адаптації жестомовних осіб у макросо-
ціумі такі особи з раннього дитинства мають якісно 
задовольняти свої комунікативні потреби.

Для організації комунікативного середовища в 
освітній сфері педагоги повинні володіти мовою своїх 
вихованців – жестовою – на рівні самих вихованців.

Бімодально-білінгвальний підхід у навчанні 
жестомовних осіб є якісним для формування роз-
виненого глухого білінгва. Бімодальний білінгвізм 
є запорукою отримання жестомовними особами 
повноцінної та якісної освіти.

Для повноцінного батьківства батьки повинні 
знати мову своїх дітей. Їхня роль у задоволенні кому-
нікативних потреб своїх дітей вагома та фактично є 
вирішальною для життєвого зростання дітей.
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ЛОГОПЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
SPEECH THERAPY ASSISTANCE FOR CHILDREN  
WITH DISORDERS OF PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT 
IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED LEARNING

Гуманізація освіти сприяє створенню умов, 
які допоможуть дітям отримати освіту 
відповідно до їхніх реальних можливостей. 
Цьому може сприяти наявність різних 
варіантів навчання та освітніх програм, а 
також різних організаційних форм навчання, 
спадкоємність і безперервність шкільної 
освіти, що забезпечується єдиним підходом 
до визначення варіативних освітніх програм 
навчання. Основною метою трансформа-
ції системи спеціальної освіти і виховання 
дітей із порушеннями мови є створення 
оптимальних умов для розвитку і реаліза-
ції потреб дітей та їх соціальної інтегра-
ції: формування нових способів діяльності, 
заснованих на звужених сенсорних, рухових, 
інтелектуальних і мовних функціях і дисгар-
монійному розвитку шляхом максимального 
використання корекційних і компенсаторних 
можливостей дитини, а також розробка 
стандарту спеціальної освіти і виховання, 
який би відповідав потенціалу дитини, забез-
печував її подальший розвиток і можливість 
продовження навчання. Зміст навчання має 
містити корекційно-розвиваючий і ком-
пенсаторно-адаптивний компоненти, які 
реалізуються на спеціальних логопедичних 
заняттях. У контексті безперервної спеці-
альної освіти в Україні, оновлення її змісту 
виникають суперечності між соціальною 
значимістю підготовки дитини з особли-
вими потребами до шкільної освіти. Осо-
бливо це стосується дітей із церебральним 
паралічем, в яких у структурі порушень, крім 
рухових і мовних, присутні специфічні відхи-
лення в психічному розвитку. У найскладні-
ших випадках такі діти виховуються і навча-
ються в сімейному середовищі. Показниками 
психофізичної готовності дитини з цере-
бральним паралічем до шкільного навчання 
вибраний комплекс якостей і характерис-
тик, що свідчать про її досягнення в таких 
областях, як фізичний і психомоторний роз-
виток, особистісна і соціально-психологічна 
спрямованість, інтелектуальний розвиток. 
Методика вивчення кожного з параметрів 
охоплює повідомлення дитині про конкретне 
завдання, інструкції з виконання цього 
завдання, стимулюючий матеріал (вербаль-
ний, дидактичний), критерії оцінки рівня їх 
виконання, описи-стандарти тих рівнів, які 
ми можемо виявити в дітей.
Ключові слова: порушення мовлення, лого-
педична допомога, діти з вадами психофі-

зичного розвитку, психолого-педагогічний 
супровід, корекційна робота.

Humanization of education, which contributes to 
the creation of such conditions that will help chil-
dren receive education in accordance with their 
real capabilities. This can be facilitated by the 
availability of different learning options and edu-
cational programs, as well as different organiza-
tional forms of learning, continuity and continuity 
of school education, which provides a common 
approach to the definition of variable educational 
programs. The main goal of transforming the 
system of special education and upbringing of 
children with speech disorders is to create optimal 
conditions for the development and realization of 
children’s needs and their social integration: to 
form new ways of activity based on narrowed sen-
sory, motor, intellectual and speech functions and 
disharmonious development by making maximum 
use of the child’s correctional and compensatory 
capabilities, and developing a standard of special 
education and upbringing that would correspond 
to the child’s potential, ensure its further develop-
ment and the opportunity to continue learning. The 
content of training should contain correctional and 
developmental and compensatory-adaptive com-
ponents, which are implemented in special speech 
therapy classes. In the conditions of continuous 
special education in Ukraine, updating its content, 
there are contradictions between the social signifi-
cance of preparing a child with special needs for 
schooling. This is especially true for children with 
cerebral palsy, in whom the structure of disorders, 
in addition to motor and speech, contains specific 
abnormalities in mental development. In the most 
difficult cases, such children are brought up and 
educated in a family setting. Indicators of psycho-
physical readiness of a child with cerebral palsy 
for school are a set of qualities and characteris-
tics that indicate its achievements in such areas 
as physical and psychomotor development; per-
sonal and socio-psychological orientation; intellec-
tual development. The method of studying each 
of the parameters includes informing the child of 
a specific task, instructions for performing this 
task, stimulus material (verbal, didactic), criteria 
for assessing the level of their implementation, 
descriptions-standards of those levels that we can 
find in children.
Key words: speech disorders, speech therapy, 
children with mental and physical disabilities, 
psychological and pedagogical support, correc-
tional work.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У системі освітніх та реабілітаційних 
закладів України логопедична допомога нада-
ється дітям із порушеннями психофізичного роз-
витку в центрах ранньої реабілітації та в інтегро-
ваних дитячих закладах для дітей із проблемами 
здоров’я. Згідно з науковими дослідженнями, 
більшість дітей із психофізичними вадами розви-

тку мають порушення мови, першопричиною яких 
є пошкодження кіркових, рухових і гностичних 
зон, слухових, зорових функцій і інтелектуальних 
розладів. У дітей порушуються всі компоненти 
мовної системи: звукова сторона, фонематичні 
процеси, лексико-граматична структура, різною 
мірою проявляється ураження комунікативної 
функції мови.
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Таким чином, вищевикладене визначає актуаль-
ність і необхідність вибраного дослідження – «Лого-
педична допомога дітям із порушеннями психофізич-
ного розвитку в контексті інтегрованого навчання».

Метою дослідження є наукове обґрунтування 
та розробка методів логопедичної терапії дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку в центрах 
ранньої реабілітації та інтегрованих загальноос-
вітніх школах.

Для досягнення цієї мети ставляться наступні 
дослідницькі завдання:

– розробити методику логопедичної терапії 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку  
в контексті інтегрованого навчання;

– апробувати методику логопедичної допомоги 
дітям із порушеннями психофізичного розвитку  
в середній загальноосвітній школі № 33 м. Одеса.

Виклад основного матеріалу. Дефекти мови 
порушують здатність дитини вільно спілкуватися 
з іншими людьми. Усвідомлення власної мовної 
недостатності зазвичай викликає негативні емо-
ційні стани: почуття соціальної неповноцінності, 
страх перед промовою, постійні переживання. Усе 
це загрожує соціальній значущості особистості  
і сприяє формуванню своєрідних психологічних  
і патопсихологічних особливостей, що вимагає 
спеціальної роботи, спрямованої на соціальну 
адаптацію і реадаптацію дитини.

З огляду на вищевикладене, що склалася 
нині система виховання і навчання дітей із пору-
шеннями мови не завжди відповідає можливос-
тям дітей із цими порушеннями розвитку. Крім 
того, зміни в системі загальної середньої освіти 
в Україні, пов’язані з розробкою і впроваджен-
ням державного освітнього стандарту, розвитком 
багатовимірної освітньої системи, призводять до 
необхідності визначення нового статусу спеці-
альної освіти (зокрема для дітей із порушеннями 
мови). Згідно з наявним у літературі визначенням 
[1, c. 10–15], під освітніми стандартами розумі-
ється система основних параметрів, прийнятих як 
державні норми освіти.

Адаптація і соціальна інтеграція дітей із пору-
шеннями мовного розвитку вимагає розробки: 
нового механізму взаємодії структур загальної та 
спеціальної освіти; варіативних програм загаль-
ної освіти; системи ранньої діагностики та корек-
ції порушень мовлення в дітей; включення в зміст 
корекційно-компенсаторної ланки навчання пропе-
девтичного розділу, спрямованого на профілактику 
негативного впливу дефектів мови на формування 
інших психічних функцій і попередження шкільної 
неуспішності, особливо з предметів мовного циклу.

Психолого-педагогічний супровід процесу 
навчання проявляється в психодіагностиці, моні-
торингу індивідуального прогресу дітей, рекомен-
даціях вчителю, спрямованих на подолання труд-
нощів в освоєнні програмного матеріалу.

Основною метою трансформації системи спе-
ціальної освіти і виховання дітей із порушеннями 
мови є створення оптимальних умов для розви-
тку і реалізації потреб дітей та їх соціальної інте-
грації: формування нових способів діяльності, 
заснованих на звужених сенсорних, рухових, 
інтелектуальних і мовних функціях і дисгармоній-
ному розвитку шляхом максимального викорис-
тання корекційних і компенсаторних можливостей 
дитини, а також розробка стандарту спеціальної 
освіти і виховання, який би відповідав потенціалу 
дитини, забезпечував його подальший розвиток  
і можливість продовження навчання.

Для досягнення поставленої мети змодельова-
ний стандарт спеціальної освіти і навчання дітей 
із порушеннями мови має передбачати вирішення 
таких завдань:

1) створення необхідних умов для збереження  
і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини, 
розвитку її особистості з максимальним викорис-
танням його потенціалу;

2) розробка різних варіантів навчання на різних 
етапах розвитку з урахуванням характеру, струк-
тури, глибини мовного дефекту і його негативного 
впливу на формування пізнавальної діяльності, 
рівня психічного розвитку дитини загалом і окре-
мих психічних функцій, можливості соціальної 
адаптації дитини з урахуванням реальних можли-
востей її особистості;

3) перегляд і визначення (з урахуванням вище-
викладеного) змісту загальної та спеціальної 
освіти для дітей із порушеннями мови.

Зміст навчання має містити корекційно-розви-
ваючий і компенсаторно-адаптивний компоненти, 
які реалізуються на спеціальних логопедичних 
заняттях.

Принципи відбору змісту спеціального навчання 
(корекційно-розвиваючого та компенсаторно- 
адаптивного):

1) дефекти мови (група дефектів, що прояв-
ляються в порушеннях формування всіх аспектів 
мови – загальне недорозвинення мови, її фоне-
тичної і фонематичної системи, темпу і ритму 
мови (заїкання) мають різні симптоми, походження 
і характер і вимагають використання різних про-
грам корекції змісту для їх усунення;

2) мовна функція і її механізми мають складну бага-
торівневу структуру. Тому залежно від характеру ура-
ження його механізмів (органічних і функціональних), 
рівня, локалізації і розмірів порушення навіть у межах 
однорідного дефекту мови виділяють різні його варі-
анти, які розрізняються характером провідних і сис-
темно зумовлених порушень, їх вагою, а також наяв-
ністю або відсутністю супутніх відхилень. Це свідчить 
про необхідність розробки диференційованого змісту 
навчання дітей навіть з однорідним дефектом;

3) відбір змісту спеціальної підготовки має 
здійснюватися з акцентом на усунення провідного 
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дефекту і пов’язаних із ним системно зумовлених 
порушень сенсорних і мовних функцій. А також 
треба враховувати їх негативний вплив на фор-
мування інших психічних функцій і в подальшому 
навчанні дитини в школі;

4) останнє передбачає розробку пропедевтич-
ного компонента спеціальної підготовки, спрямова-
ного на формування певного рівня мовного і психіч-
ного розвитку дитини, необхідного для оволодіння 
шкільними знаннями і попередження шкільної неу-
спішності, особливо з предметів мовного циклу;

5) корекційне навчання має також передбачати 
нормалізацію порушених контактів дитини з ото-
чуючими і його соціальну інтеграцію. Цей розділ 
навчання має бути спрямований на усунення психо-
генних розладів у дітей із порушеннями мови (страх 
мови, почуття обмеженості і депресії, нав’язлива 
фіксація на своєму дефекті), розвиток комуніка-
тивних навичок і здібностей, виховання активності 
і товариськості. У зв’язку з цим система занять із 
розвитку мовлення дитини має будуватися з ураху-
ванням їх психотерапевтичної спрямованості;

6) зміст корекційного навчання має ґрунтува-
тися на рівнях сенсомоторного, мовного і психіч-
ного розвитку дитини;

7) у процесі вибору змісту навчання і визна-
чення корекційно-розвиваючих програм необхідно 
враховувати закономірності зворотного розвитку 
порушених функцій і його межі.

Освітня програма заснована на здатності до 
навчання цієї групи дітей і спрямована на їх соці-
альну реабілітацію шляхом надання дітям необхід-
ного рівня знань і практичних навичок, необхідних 
для адаптації дитини до соціального середовища. 
Відхилення в психічному розвитку істотно зумов-
лені відсутністю в дітей практичної діяльності і соці-
ального досвіду, комунікативних зв’язків з оточую-
чими, нездатністю здійснювати повноцінну ігрову 
діяльність [3]. Ця категорія дітей особливо потребує 
індивідуальної допомоги та підтримки як у сім’ї, так 
і на початковому етапі спеціальної освіти.

Психофізична готовність дитини до шкільного 
навчання охоплює сукупність якостей і характе-
ристик, що свідчать про її досягнення у фізич-
ному, руховому, інтелектуальному розвитку, осо-
бистісну та соціально-психологічну спрямованість 
[2, с. 152–156].

Результати комплексного дослідження цих 
показників ми розглядаємо як діагностичну основу 
для розробки індивідуальної системи корекційно-
виховної діяльності педагогів.

Показником психофізичної готовності дитини з 
церебральним паралічем до шкільного навчання 
вибраний комплекс якостей і характеристик, що 
свідчать про його досягнення в таких областях, як 
фізичний і психомоторний розвиток, особистісна і 
соціально-психологічна спрямованість, інтелекту-
альний розвиток.

Ми розробили детальну методику вивчення 
кожного з цих показників із метою отримання 
емпіричного матеріалу для характеристики стану 
готовності дитини з церебральним паралічем до 
навчання. Серед них:

1) рівень розвитку навчально значущих функ-
цій: розвиток фонематичних уявлень; розвиток 
зв’язного мовлення; координація рухів у системі 
«око–рука»; обсяг зорового сприйняття.

2) інтелектуальний розвиток: найпростіші 
судження; поняття про об’єкти або події; рівень 
узагальнень; вміння слухати дорослого; концен-
трація уваги; пам’ять.

Метод вивчення кожного з параметрів охоплює 
повідомлення дитини про конкретне завдання, 
інструкції з виконання цього завдання; стимулюю-
чий матеріал (вербальний, дидактичний); критерії 
оцінки рівня виконання, описи – стандарти рівнів, 
які ми можемо виявити в дітей.

Давайте більш детально опишемо методику 
вивчення рівня розвитку навчально значущих 
функцій в учнів із церебральним паралічем.

У процесі бесіди ми з’ясовуємо стан фонема-
тичних уявлень дитини. Для цього ми пропонуємо 
такі завдання:

а) виберіть голосні звуки в слові, яке ви чуєте 
першим, потім приголосні і назвіть перший склад. 
Стимульний матеріал: О – ля; І – ра; Со – ня; Ка – тя;

б) розділіть картинки, назви яких містять зазна-
чений звук, на дві групи: виберіть картинки, назви 
яких містять звук Ш в одній групі (шапка, машина, 
душ, шарф), і виберіть картинки, назви яких не міс-
тять цей звук у другій групі (зима, літо, весна, осінь);

в) самостійно придумувати і називати слова зі 
звуком М (наприклад, мама, мир, машина).

Критерії оцінки: дитина успішно виконала всі 
завдання – фонематичні уявлення добре сформо-
вані; якщо вона припускається помилок у слуховій 
диференціації фонем, завдання виконано част-
ково – фонематичні уявлення недостатньо сфор-
мовані; якщо вона не виконує ніяких завдань – 
фонематичні уявлення не сформовані.

Вивчення стану зв’язного мовлення дитини 
охоплює:

а) здатність складати речення на основі опо-
рних слів. Запропоновані слова: ліс, діти, гри-
бами, в, пішли, за (соловейко, сидить, дерево, на). 
Дитина отримує інструкції про те, як побудувати 
пропозицію;

б) самостійне складання розповіді на 
основі сюжетних малюнків (казки «Колобок», 
«Солом’яний бичок»);

в) розвиток суспільного мовлення з питань: Що 
ти знаєш про зиму, весну, літо, осінь? Чому тобі 
подобається зима, весна, літо, осінь? Чим відріз-
няються зима від літа, весна від осені? Що вранці 
роблять діти? (Прокидаються, вмиваються, одяга-
ються, снідають).
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У процесі оцінки стану самостійної зв’язного мов-
лення звертається увага на такі характеристики: 
використовує одно-, дво- і багатослівні речення; вико-
ристовує прості і складні речення; використовує най-
простіші звороти мови; граматично правильно будує 
речення; структурно правильно складає зв’язну роз-
повідь (є початок, розвиток подій, закінчення); форма 
викладу списку слів або розгорнутої мови; використо-
вує мовні засоби, міміку, жести замість слів.

Критерії оцінки:
– детальна мовна наявність лексики відповідно 

до теми завдання; правильне використання різних 
граматичних категорій слів (іменників, прикметни-
ків, дієслів); вміння будувати речення і оповідання; 
логічний виклад;

– повне мовлення має всі компоненти, як і в роз-
горнуте мовлення, але словниковий запас обмеже-
ний, виникають труднощі в побудові розгорнутих 
пропозицій, а виклад недостатньо логічний;

– неповне мовлення – компоненти експресив-
ного мовлення представлені окремо (словниковий 
запас виснажений, побудова пропозицій пору-
шено, розповідь не зовсім логічна, складається з 
одно– або двословних пропозицій).

Стан координації у системі «око–рука» вивча-
ється на основі гри «Лабіринт». Дитина має 
швидко знайти вихід із лабіринту. Далі її просять 
обвести олівцем контури таких об’єктів: груші, 
яблука, гриби, хвилі. Фіксуються точність рухів і 
плавність виконання.

Обсяг зорового сприйняття визначається кіль-
кістю виділених об’єктів на малюнках-маячнях, 
малюнках із кількома контурами (зображення 
кола, квадрата, трикутника, 3–5 тварин, накладе-
них одна на одну). Дитина має назвати або пока-
зати фігури або тварин, яких вона бачила.

Критерії оцінки: повний обсяг сприйманих фігур 
або інших зображень, частковий, незначний або від-
сутній. Під час виконання всіх завдань контролюється 
здатність дитини слухати вчителя, розуміти його, кон-
центруватися на виконанні завдання і запам’ятовувати 
словесний матеріал, завдання та інструкції.

Отримані результати аналізуються якісно і кіль-
кісно. З цією метою були розроблені стандарти 
рівнів розвитку освітніх функцій.

Рівень I – дитина сформувала фонематичні 
уявлення, словниковий запас, достатній для вико-
нання завдання; вміє складати пропозиції та розпо-
віді, граматично правильно будує пропозиції, вико-
ристовує відповідні мовні звороти, володіє точністю 
і плавністю в координації з системою «око – рука», 
повним обсягом зорового сприйняття.

Рівень II – фонематичні уявлення недостатньо 
сформовані, неправильно вимовляє окремі слова, 
має труднощі з побудовою розгорнутих пропо-
зицій, використовує найпростіші звороти мови, є 
незначні порушення в системі «око – рука», обсяг 
зорового сприйняття частковий.

Рівень III – низькорівневі фонематичні уяв-
лення, дуже бідний словниковий запас, викорис-
товує в основному одно– або двослівні речення, 
граматично неправильно будує пропозиції, зв’язків 
немає, мова прагне передати подію жестами або 
мімікою, немає плавності і точності в системі «око – 
рука», обсяг зорового сприйняття незначний.

Рівень І включає в себе найменший відсоток 
учнів із церебральним паралічем. Це діти, в яких 
досить розвинені фонематичні уявлення, фонема-
тичний аналіз і синтез. Вони добре розбираються 
в слуховий диференціації дзвінких-глухих, твердих-
м’яких, свистячих-шиплячих звуків; володіють роз-
горнутою мовою, правильно і логічно будують про-
позиції та розповіді; не припускаються помилок 
при вживанні іменників, прикметників, дієслів. Ці 
діти зберегли координацію в системі «око – рука», 
можуть малювати контури предметів, орієнтуватися 
в просторі аркуша, точно виконувати завдання, але 
плавність рухів може бути порушена (особливо при 
спастичних формах ДЦП).

Учні другого (середнього) рівня (набагато 
більше число дітей) потребують допомоги у вигляді 
зразка, керівництва і стимулювання діяльності з 
боку вчителя. У цих дітей були виявлені порушення 
фонематичного розвитку, дизартрія, дислексія і 
дисграфія. Координація в системі «око–рука» зна-
чно порушена (порівняно з першим рівнем). Обсяг 
зорового сприйняття є частковим. Прогноз для цієї 
категорії дітей, безсумнівно, позитивний.

Рівень III виявлено приблизно в половини 
дітей. Це діти з важкими формами дитячого цере-
брального паралічу, в яких стан сформованості 
навчально значущих функцій знаходиться на низь-
кому рівні. Фонематичний розвиток має значні від-
хилення, порушені фонематичні уявлення, аналіз і 
синтез; присутні важкі форми дизартрії, дислексії, 
дисграфії, можливе заїкання. Через порушення 
координації очей і рук діти пишуть повільно, нероз-
бірливо або взагалі не можуть опанувати актом 
письма. Зорове сприйняття значно порушено.

Висновки. Отже, рівневий підхід до вивчення 
психофізичного розвитку дитини дає змогу розро-
бляти індивідуальні адекватні завдання відповідно 
до рівня порушення зон центральної нервової сис-
теми і допомагає прогнозувати перспективу корек-
ційного навчання для кожної дитини.
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МОЖЛИВОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
WAYS TO DEVELOP INCLUSIVE COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS

Стаття присвячена актуальній проблемі 
підготовки майбутніх вихователів до роботи 
з дітьми з особливими освітніми потребами 
в умовах дошкільної інклюзивної освіти. 
Зокрема, наголошується на важливості про-
фесійної підготовки вихователя в роботі з 
дітьми з особливими освітніми потребами; 
вказується взаємозв’язок між успішністю 
впровадження інклюзивної освіти та якістю 
підготовки майбутніх вихователів до роботи 
в інклюзивних групах; здійснено аналіз літе-
ратурних джерел та нормативно-правових 
документів щодо поставленої проблеми; 
розглядаються умови успішного форму-
вання підготовки до роботи в інклюзивних 
закладах; подається розгорнутий аналіз роз-
робленої вибіркової дисципліни «Особливості 
дошкільної інклюзивної освіти дітей з особли-
вими освітніми потребами» для підготовки 
студентів до роботи в інклюзивних закладах, 
а саме: професійна спрямованість; міжпред-
метні зв’язки; зміст та структура. Описані 
завдання вибіркової дисципліни: встанов-
лення у знаннях студентів міжпредметних 
взаємозв’язків з основами корекційної педаго-
гіки, дошкільною педагогікою та психологією; 
ознайомлення студентів із понятійно-кате-
горіальним апаратом вибіркової дисципліни; 
висвітлення науково-теоретичних основ 
побудови процесу інклюзивного навчання 
та виховання дітей з особливими освітніми 
потребами за кордоном і в Україні; визна-
чення та осмислення ролі педагога в сис-
темі інклюзивної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами загалом і дошкільників 
зокрема; формування відповідного позитив-
ного ставлення до взаємодії з дошкільниками 
з особливими освітніми потребами; форму-
вання у вихователів інклюзивних дошкільних 
груп впевненості у психолого-педагогічному 
супроводі; формування у студентів вмінь 
творчо застосовувати професійні знання на 
практиці. Визначені професійно значущі ком-
петентності, якими мають оволодіти сту-
денти під час вивчення вибіркової дисципліни; 
подається опис змісту лекційних, практич-
них та лабораторних занять, їх спрямова-
ність. За результатами проведеної експери-
ментальної роботи підбиваються підсумки, 
формулюються висновки, визначаються пер-
спективні напрями дослідження.
Ключові слова: майбутні вихователі, 
дошкільна інклюзивна освіта, вибіркова дис-

ципліна, інклюзивна компетентність,  діти з 
особливими освітніми потребами.

The article is devoted to the topical issue of pre-
paring future educators to working with children 
with special educational needs in the conditions 
of preschool inclusive education. In particular, it 
focuses on the importance of professional train-
ing of educators in working with children with 
special educational needs; indicates the relation-
ship between the successful implementation of 
inclusive education and the quality of prepara-
tion of future educators to working in inclusive 
groups; provides with the analysis of sources and 
normative-legal documents concerning the issue; 
reviews the conditions of successful development 
of preparation for work in inclusive institutions 
are considered; represents a detailed analysis 
(namely professional orientation, interdisciplinary 
links, content and structure) of the elective course 
"Features of preschool inclusive education of chil-
dren with special educational needs", to prepare 
students for working in inclusive institutions.
The following objectives of the elective course 
are described: development of interdisciplinary 
relationships with the Basics of Special Educa-
tion, Preschool pedagogy and psychology; famil-
iarization of students with the conceptual and 
categorical apparatus of the elective course; illus-
tration of scientific and theoretical foundations of 
inclusive education and upbringing of children 
with special educational needs abroad and in 
Ukraine; defining and understanding the role of 
the educator in the system of inclusive educa-
tion of children with special educational needs in 
general, preschoolers in particular; development 
of appropriate positive attitude to interaction with 
preschoolers with special educational needs; 
development of assertiveness in psychological 
and pedagogical support in educators of inclu-
sive preschool groups; establishment of students' 
skills to creatively apply professional knowledge 
in practice. Professionally significant competen-
cies that students are to master while studying 
the elective course are identified; the description 
of the content of lectures, practical and laboratory 
classes, their focus, are specified. Based on the 
results of the experimental work, the outcomes 
are summed up, conclusions are drawn; the per-
spectives of research are identified.
Key words: future educators, preschool inclu-
sive education, elective course, inclusive com-
petence, children with special educational needs.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Питання супроводу дошкільників з осо-
бливими освітніми потребами (далі – дошкільни-
ків з ООП) в інклюзивному просторі залишаються 
досить вагомими в Україні. Ключового значення 
для вирішення цього завдання набуває проблема 
кадрового забезпечення. В Україні згідно з розпо-
рядженням Кабінету Міністрів «Про затвердження 
порядку організації діяльності інклюзивних груп 
у закладах дошкільної освіти» визначаються 
шляхи ефективного впровадження інклюзивної 

освіти для максимальної соціалізації дошкільни-
ків з ООП [6].

Аналіз літературних джерел, досвід багатьох 
вітчизняних та зарубіжних педагогів засвідчує, що 
саме від професійної компетентності педагогів 
буде  залежати успішність дошкільної інклюзив-
ної освіти [2, с. 358, 4, с. 234].  В. Бондар, І. Дем-
ченко, Н. Лалак,  І. Кузава, О. Мартинчук, С. Миро-
нова, І. Садова та ін. наголошують, що інклюзивне 
навчання можливе лише за умови спеціальної 
підготовки педагогічних кадрів, а саме: оволодіння 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

111

  КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

педагогами основними методиками, засобами 
та прийомами навчально-виховної діяльності 
в інклюзивному середовищі [4, с. 235; 5, с. 80; 
7, с. 318]. Проте нинішній стан практики вказує на 
недостатню компетентність працюючих виховате-
лів у роботі з дітьми з ООП. Тому важливу роль 
відіграє підготовка майбутніх фахівців, яка має 
відповідати усім сучасним тенденціям теорії та 
практики і відповідно до цього створити такі педа-
гогічні умови, які будуть забезпечувати успішний 
перехід майбутнього вихователя від навчальної 
діяльності до професійної.

Мета статті – висвітлити передумови та зміст 
успішної теоретико-методичної підготовки май-
бутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 
роботи в умовах інклюзії.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
формування інклюзивної компетентності  фахів-
ців галузі 01 Освіта / Педагогіка зумовлена зміс-
том Стандартів вищої освіти. Зокрема, в норма-
тивному змісті підготовки здобувачів вищої освіти 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта» зазнача-
ється, що вони мають вміти планувати освітній 
процес у закладах дошкільної освіти з урахуван-
ням індивідуальних особливостей дітей з ООП та 
складати прогнози його ефективності [8]. Вчені 
висвітлюють особливості професійної підготовки 
фахівців залежно від їхньої спеціальності. Напри-
клад, І. Демченко зазначає, що педагог в умовах 
інклюзії, окрім основних функцій, має виконувати 
і корекційно спрямовані, що забезпечить профе-
сійну компетентність педагога в роботі з дітьми з 
ООП. І. Кузава наголошує на особливому наборі 
професійних якостей, що дозволяє педагогу реа-
лізувати інклюзивну практику, а саме: вміння 
поєднувати наявні теоретичні знання з вмілим 
практичним їх застосуванням, здатність до само-
аналізу своєї діяльності та її наслідків; наявність 
позитивної мотивації до роботи в умовах інклю-
зивної освіти. С. Миронова наголошує на необхід-
ності диференціації у змісті формування профе-
сійних компетенцій педагога інклюзивного закладу 
[2, с. 359; 3, с.78; 5, с. 80].

Сучасна підготовка у ЗВО дозволяє гнучко 
реагувати на потреби практики за рахунок впро-
вадження дисциплін вільного вибору студентів. 
Опишемо у статті досвід такого впровадження в 
Кам’янець-Подільському національному універси-
теті імені Івана Огієнка.

Вибіркова дисципліна «Особливості дошкіль-
ної інклюзивної освіти дітей з особливими освіт-
німи потребами» була запропонована здобувачам 
вищої освіти  педагогічного факультету за спе-
ціальністю 012 «Дошкільна освіта». Вона стала 
однією з наукових дисциплін, що впливають на 
професійну компетентність майбутніх виховате-
лів ЗДО. Ця вибіркова дисципліна спрямована 
на формування в майбутніх фахівців позитивного 

ставлення до дітей з ООП, забезпечення їх пси-
хологічної та методичної підготовки до роботи з 
такими дітьми в умовах дошкільної інклюзивної 
установи, а саме: професійно здійснювати психо-
лого-педагогічний супровід дітей з ООП для успіш-
ної інтеграції в соціум.

Зміст та структура вибіркової дисципліни базу-
ються на загальній, дошкільній педагогіці та психо-
логії, основах корекційної педагогіки.

Вибіркова дисципліна «Особливості дошкіль-
ної інклюзивної освіти дітей з особливими освіт-
німи потребами» була розрахована на 74 години, 
з них: лекції – 24 год., семінарські заняття – 4 год., 
практичні заняття – 8 год., лабораторні заняття – 
10 год., індивідуальна робота – 12 год., самостійна 
робота – 16 год.

Зміст вибіркової дисципліни: ознайомити з осо-
бливостями інклюзивного навчання та виховання; 
ознайомити з підходами різних держав та суспіль-
ства до організації інклюзивної освіти дітей з ООП; 
підготувати до роботи з дітьми з ООП у системі 
інклюзивної освіти; закріпити професійно значущі 
ціннісні орієнтації.

Вибіркова дисципліна «Особливості дошкіль-
ної інклюзивної освіти дітей з особливими освіт-
німи потребами» реалізувала такі завдання:

− встановлення у знаннях студентів міжпред-
метних взаємозв’язків з основами корекційної педа-
гогіки, дошкільною педагогікою та психологією;

− ознайомлення студентів із поняттями «інте-
грація» та «інклюзія»  (сутність, законодавча 
база, особливості, значення в системі корекційної 
роботи);

− висвітлення науково-теоретичних основ 
побудови процесу інклюзивного навчання та вихо-
вання дітей з ООП за кордоном і в Україні;

− визначення та осмислення ролі педагога  
у системі інклюзивної освіти дітей з ООП загалом  
і дошкільників зокрема;

− формування відповідного позитивного став-
лення до взаємодії з дошкільниками з ООП;

− формування психологічної готовності  
в психолого-педагогічному супроводі вихователя 
дошкільників з ООП;

− формування у студентів навички та 
вміння творчо застосовувати професійні знання  
на практиці.

У процесі вивчення вибіркової дисципліни 
«Особливості дошкільної інклюзивної освіти» сту-
денти мають оволодіти такими знаннями:

− загальні основи дисципліни, зокрема: мета 
та завдання інклюзивного навчання та виховання, 
особливості інклюзивного виховання дошкільни-
ків з ООП, значення інклюзивної освіти загалом і 
дошкільної зокрема;

− психолого-педагогічна характеристика дітей 
з ООП, а також особливості роботи з ними в умо-
вах інклюзивної освіти;
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− роль вихователя ЗДО в команді психолого-
медико-педагогічного супроводу інклюзивних 
дітей з ООП, зокрема: основні поняття та прин-
ципи психолого-педагогічного супроводу, його 
особливості та структура; зміст діяльності та функ-
ції вихователя дошкільного інклюзивного закладу; 
взаємозв’язок з іншими фахівцями командного 
супроводу (асистент вихователя, психолог, соці-
альний педагог, корекційний педагог, лікар); осо-
бистість педагога дошкільного інклюзивного 
закладу.

− роль сім’ї в соціалізації дітей з ООП, її участь 
у програмі інклюзії; теоретичні основи надання 
батькам такої категорії дітей кваліфікованої педа-
гогічної допомоги.

Вибіркова дисципліна передбачала форму-
вання таких вмінь:

− виконувати рекомендації корекційного педа-
гога, психолога щодо  корекційної роботи з дітьми 
ООП у процесі інклюзивного навчання та вихо-
вання;

− здійснювати індивідуальний та диферен-
ційований підхід до дошкільників з особливими 
освітніми потребами в умовах  інклюзивної освіти;

− формувати готовність дошкільників із типо-
вим розвитком до спільної діяльності та взаємодії 
з такими, що мають особливі освітні потреби;

− надавати психологічну та педагогічну допо-
могу батькам дошкільників з ООП;

− проводити роботу з батьками дітей із типо-
вим розвитком із приводу надання позитивної 
інформації про дітей з ООП.

Варто зазначити, що вивчення дисципліни 
ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого 
навчання, побудові суб’єкт-суб’єктних стосунків із 
студентами. У процесі впровадження вибіркової 
дисципліни «Особливості дошкільної інклюзивної 
освіти дітей з особливими освітніми потребами» 
використовувались: традиційна та активна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, ділові ігри, програмо-
вані та практичні завдання, розв’язання педагогіч-
них ситуацій, перегляд відеозаписів.

У лекційних матеріалах розкривались загаль-
нотеоретичні засади організації інклюзивного 
процесу, висвітлювались особливості професій-
ної компетентності вихователя в інклюзивних 
дошкільних закладах, з’ясовувались особливості 
роботи із сім’ями як із повноцінними учасниками 
процесу інклюзивної освіти.

На практичних і лабораторних заняттях засто-
совувались набуті теоретичні знання на практиці, 
здійснювався аналіз різних педагогічних ситуацій, 
формувалось вміння планувати власну діяльність, 
аналізувався практичний досвід роботи дошкільних 
закладів, виконувались елементи власної майбут-
ньої діяльності (розроблялись відповідні заходи 
та виступи), проводилась робота із самовдоскона-
лення власного професіоналізму (самоосвіта).

Індивідуальна та самостійна робота вибіркової 
дисципліни забезпечувала поглиблене засвоєння 
теоретичних знань, їх накопичення та поповнення, 
дозволяла реалізувати професійно спрямовані 
творчі здібності студентів.

Початковою основою для засвоєння майбут-
німи вихователями матеріалу вибіркової дисци-
пліни «Особливості дошкільної інклюзивної освіти 
дітей з особливими освітніми потребами»  висту-
пила вступна лекція на тему: «Актуальні про-
блеми розвитку освіти дітей з особливими освіт-
німи потребами: шлях від сегрегації до інтеграції». 
Лекція дала змогу студентам ознайомитись з істо-
рико-педагогічним підґрунтям процесу залучення 
осіб з особливими освітніми потребами в загаль-
ноосвітній простір, із науково-теоретичними заса-
дами понять «інтеграція», «інклюзія» в корекційній 
освіті. Майбутні фахівці отримали інформацію про 
законодавчу та нормативно-правову базу освіти 
дітей з ООП за кордоном та в Україні. Зокрема, роз-
глядались Декларація про права людини, Декла-
рація про права осіб з інтелектуальними порушен-
нями, Декларація про права людей з інвалідністю, 
Саламанкська декларація, «Стандартні правила», 
закони України «Про основи соціальної захище-
ності людей з інвалідністю в Україні», «Про дер-
жавні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії», «Про охорону дитинства», «Про соці-
альні послуги», «Про реабілітацію людей з інва-
лідністю в Україні», «Концепція державного стан-
дарту спеціальної освіти для дітей з особливими 
потребами», «Концепція розвитку інклюзивної 
освіти». Студенти ознайомились із метою, завдан-
нями, методикою роботи та науково-методичною 
літературою вибіркової дисципліни. Під час роз-
криття змісту лекції наводились факти і приклади 
залучення дітей з ООП у загальноосвітнє серед-
овище на різних етапах розвитку суспільства, що 
призводило до узагальнень та висновків.

Наступна тема «Інклюзивна освіта в розвине-
них країнах світу» давала змогу ознайомитись із 
закордонним практичним досвідом впровадження 
і розвитку інклюзивної освіти в країнах Західної 
Європи (Італії, Австралії, Бельгії, Португалії, Шве-
ції, Німеччині, Великобританії, Ірландії, Ісландії, 
Португалії, Люксембурзі, Фінляндії), Північній Аме-
риці, країнах пострадянського простору (Росії, 
Ізраїлю, Білорусії, Естонії, Литві, Молдові). Такий 
зміст матеріалу  давав змогу осмислити та уза-
гальнити теоретичний і практичний досвід світо-
вого та вітчизняного рівня.

У процесі вивчення теми «Розвиток інклюзив-
ної освіти в Україні» розкривались фундамен-
тальні засади модернізації освіти в Україні: аналіз 
системи спеціальної освіти дітей з ООП, основні 
проблеми залучення дітей з особливостями в 
розвитку в загальноосвітню систему, шляхи їх 
вирішення. У лекції також висвітлювались законо-
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давча та нормативно-правова база освіти дітей з 
ООП, а саме: аналіз законів України «Про освіту», 
«Право громадян України на освіту», «Про основи 
соціальної захищеності людей з інвалідністю в 
Україні», «Про реабілітацію людей з інвалідністю в 
Україні», «Про спеціальну освіту»; аналіз проєкту 
Стандарту соціальних послуг – нормативно-право-
вого документу щодо впровадження інклюзивної 
освіти, «Про організацію інклюзивного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах», «Про 
затвердження порядку організації діяльності інклю-
зивних груп у закладах дошкільної освіти»,  «Про 
затвердження примірного положення  про команду 
психолого-педагогічного супроводу дитини з осо-
бливими освітніми потребами в закладі загальної 
середньої та дошкільної освіти». Під час лекції 
проводилась робота над активізацією мисленнє-
вої діяльності студентів. Такий підхід реалізову-
вався шляхом навідних питань, які задавались під 
час викладу матеріалу. Це сприяло формуванню 
гуманістичних поглядів майбутніх фахівців щодо 
дітей з ООП.

Тема «Сутність інклюзивного виховання 
дошкільників з особливими освітніми потребами» 
розкривала актуальність і доцільність інклюзив-
ної освіти загалом і зокрема дошкільників з ООП. 
У лекції висвітлювались питання ранньої інтегра-
ції дітей з ООП як найбільш сприятливого періоду 
соціалізації. Визначались основні аспекти сутності 
інклюзії, зокрема: «інклюзивні спільноти», склад-
ники інклюзії, існуючі бар’єри, помилкові уявлення, 
правила інклюзивного закладу; переваги спіль-
ного навчання і виховання дітей з ООП у дошкіль-
ному інклюзивному закладі; розглядались поняття 
«повної» та «стихійної» інклюзії.  Для кращого 
осмислення вищевказаного детально зупинялись 
на розумінні змісту понять, уявлень, на виділенні 
першочергового, на встановленні причино-наслід-
кових зв’язків. У процесі викладу матеріалу визна-
чались мета, завдання та значущість дошкільної 
інклюзивної освіти.

У процесі вивчення теми «Психолого-педагогіч-
ний супровід як важливий фактор інклюзії дітей з 
особливими освітніми потребами» висвітлювались 
основні поняття та принципи супроводу, основні 
етапи індивідуального та системного супроводу в 
загальноосвітньому закладі. Розглядалась якісна 
діагностика як фундамент супроводу, визначались 
особливості та структура психолого-педагогічного 
супроводу дітей з ООП. Зазначимо, що для актив-
ного залучення студентів до навчального про-
цесу використовувались елементи  лекції-бесіди. 
Студенти отримували питання для обговорення з 
метою виявлення їх думки та рівня ознайомлення 
з цією проблемою, а також для виявлення ступеню 
готовності до сприймання матеріалу.

Наступна тема  «Роль вихователя у психо-
лого-педагогічному супроводі  дошкільників з осо-

бливими освітніми потребами» була досить важ-
ливою, оскільки в ній вихователь постає як одна 
з головних ланок організації інклюзивної освіти. 
Значна увага в лекції приділялась змісту діяль-
ності та функції педагога дошкільного інклюзив-
ного закладу, розкривалась особистість педагога 
як необхідна передумова ефективності корек-
ційного впливу. Оволодіння знаннями з цієї теми 
були важливими для усвідомлення майбутніми 
фахівцями професійно значущих рис особистості 
в роботі з дітьми з ООП.

Оскільки  сім’я відіграє важливу роль у соціалі-
зації дітей з ООП, у лекції «Організація педагогіч-
ної допомоги батькам дітей з особливими освітніми 
потребами» сім’я розглядалась як важлива час-
тина програми інклюзії, вказувався вплив стилю 
спілкування в сім’ї на розвиток дитини. Значна 
увага приділялась взаємодії з батьками у системі 
інклюзивної освіти, наданні педагогічної допомоги 
сім’ям дітей з ООП та формам співпраці дошкіль-
ного закладу та родини. При викладі матеріалу спо-
чатку роз’яснювались загальні положення, а потім 
їх можливість застосування під час вирішення кон-
кретних професійних  проблемних завдань.

Провідною темою у вивченні стала тема «Про-
фесіограма вихователя дошкільного інклюзивного 
закладу. Особливості його педагогічної діяльності 
та професійної підготовки». Оволодіння знаннями 
з цієї теми були важливими для формування 
готовності студентів до роботи, оскільки вихова-
тель займає провідну роль у процесі інклюзив-
ного навчання та виховання дітей з ООП. Питання 
лекції висвітлювали особливості професійно-ква-
ліфікаційної характеристики вихователя (компе-
тентності, функції, ознаки виявлення), сутність 
професіограми вихователя дошкільного інклю-
зивного закладу, вимоги  професіограми до осо-
бистості вихователя, з якими труднощами про-
фесії вихователь може зіштовхнутись у роботі з 
дітьми з ООП, значення та роль професіограми 
для особистісного розвитку педагога. Ключовим 
моментом викладу матеріалу було визначення 
змісту та методів роботи вихователя інклюзив-
ного закладу. Варто зазначити, що лекція була 
спрямована донести  майбутньому вихователю, 
що його знання, уміння та навички не мають ото-
тожнюватись із корекційними, а розкрити модель 
вихователя інклюзивного закладу як одну з ключо-
вих у команді психолого-педагогічного супроводу, 
що  своєю чергою вимагає формування їх профе-
сійної компетентності.

Висновки. Отже, за результатами проведе-
ної експериментальної роботи можна зробити 
висновок, що таке використання лекційних занять 
сприяє поглибленому засвоєнню професійних 
знань. У процесі викладу лекційного матеріалу 
великого значення набувала взаємодія з студен-
тами. Для цього постійно приділялась увага їхнім 
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міркуванням за логікою та доступністю викладу 
матеріалу.

Для кращого засвоєння отриманих знань 
потрібне практичне їх застосування. Тому прак-
тичні та лабораторні заняття спрямовувались на 
вирішення професійних завдань. Це дало змогу 
студентам-майбутнім вихователям закріпити свої 
набуті знання, частина з яких перейде в профе-
сійні компетентності.

Самостійна та індивідуальна робота студентів 
реалізовувалась під час  проведення кожного заняття.

Підсумовуючи все вищевисвітлене, ми бачимо, 
що професійна  готовність майбутнього вихова-
теля до роботи з дошкільниками в умовах інклюзії 
залежить від якісної теоретичної та практичної під-
готовки в стінах закладів вищої освіти.

Отже, сучасний вихователь інклюзивного 
закладу дошкільної освіти має прагнути до само-
вдосконалення щодо гуманності у вихованні, має 
знати і вміти використовувати досягнення науки, 
формувати оригінальні методики навчання та 
виховання дітей, ефективно працювати з бать-
ками, громадськістю. Сформовані в навчальному 
процесі інклюзивні компетентності забезпечать 
фундамент успішної реалізації майбутньої профе-
сійної діяльності вихователя.

Перспективним напрямом дослідження буде 
розробка форм та методів підготовки майбутніх 
вихователів до роботи в інклюзивному закладі 
дошкільної освіти.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА 
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
INCLUSIVE EDUCATION AS A MODERN PARADIGM 
OF TEACHING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Статтю присвячено одній із найбільш 
актуальних проблем спеціальної освіти – 
впровадженню інклюзивної форми навчання 
дітей з особливими потребами в контек-
сті Нової української школи. Зазначено, що 
особливістю сучасної системи освіти є 
докорінне переосмислення її мети і завдань: 
основна увага приділяється формуванню 
особистості дитини, розвитку її  соціаль-
ної активності, врахуванню індивідуальних 
особливостей і потенційних можливостей, 
вихованню життєздатності через форму-
вання життєвих компетентностей, що 
забезпечить ефективне існування дитини 
з особливими потребами в соціумі. Акцен-
товано на спроможності педагогічного 
колективу інклюзивного освітнього серед-
овища «запустити» механізм самооргані-
зації та саморозвитку дитини з тим, щоб 
нею був набраний соціальний потенціал для 
повноцінного життя в суспільстві. Обґрун-
товано теоретико-методологічні засади 
інклюзивної освіти, її основні принципи, 
нові концептуальні складники і підходи до 
навчання дітей з особливими потребами. 
Доведено, що від успішності функціону-
вання інклюзивного освітнього середовища 
залежать соціальний потенціал дитини з 
особливими потребами, усвідомлення себе 
повноцінною особистістю, комфортність 
її життєдіяльності та спілкування з одно-
літками. Основна увага  зосереджується 
на низці проблем, які й досі є невирішеними 
і гальмують процес впровадження інклю-
зивної форми навчання дітей з особливими 
потребами. Висвітлюється необхідність 
проведення їх  реабілітації в широкому сенсі. 
Наголошується, що саме заклад освіти з 
інклюзивною формою навчання стає осно-
вною ланкою цілеспрямованої соціалізації 
учнів. Педагогічні колективи разом із бать-
ками мають спрямувати свої зусилля на 
особистість учня, допомогти визначитися 
професійно з урахуванням задатків, здібнос-
тей і схильностей дитини. Реалізації цих 
завдань має підпорядковуватися вся діяль-
ність спеціального (інклюзивного) закладу 
освіти, оволодіння педагогами основами 
теоретичних та практичних знань щодо 
забезпечення навчання дітей в інклюзив-
ному освітньому середовищі. Зазначено, що 
впровадження інклюзивної освіти є доволі 
тривалим, відповідальним і складним інте-
лектуально-організаційним процесом, який 
вимагає виважених рішень, наукових розві-
док у різних сферах і дотримання основопо-
ложних прав людини.

Ключові слова: спеціальна освіта, інклю-
зивна освіта, інклюзивне освітнє серед-
овище, діти з особливими освітніми потре-
бами, освітня парадигма.

The article is devoted to one of the most pressing 
problems of special education – the introduction 
of an inclusive form of education for children with 
special needs in the context of the New Ukrai-
nian School. It is noted that the peculiarity of the 
modern education system is a radical rethinking 
of its goals and objectives: the main attention is 
paid to the formation of the child's personality, 
development of its social activity, consideration 
of individual characteristics and potential oppor-
tunities, education of viability through the forma-
tion of vital competencies. in society. Emphasis 
is placed on the ability of the teaching staff of an 
inclusive educational environment to “launch” the 
mechanism of self-organization and self-devel-
opment of the child so that it has gained social 
potential for a full life in society. Theoretical and 
methodological principles of inclusive education, 
its basic principles, new conceptual components 
and approaches to teaching children with special 
needs are substantiated. It is proved that the suc-
cess of the functioning of an inclusive educational 
environment depends on the social potential of a 
child with special needs, self-awareness as a full-
fledged person, the comfort of his life and com-
munication with peers. The focus is on a number 
of issues that remain unresolved and are hamper-
ing the implementation of inclusive education for 
children with special needs. The need for their 
rehabilitation in a broad sense is highlighted. It is 
emphasized that an educational institution with an 
inclusive form of education becomes the main link 
in the purposeful socialization of students. Teach-
ing teams together with parents should focus their 
efforts on the personality of the student, help to 
determine professionally, taking into account the 
inclinations, abilities and aptitudes of the child. The 
implementation of these tasks should be subject 
to all activities of a special (inclusive) educational 
institution, mastering by teachers the basics of 
theoretical and practical knowledge to ensure the 
education of children in an inclusive educational 
environment. It is noted that the implementation 
of inclusive education is a rather long, respon-
sible and complex intellectual and organizational 
process that requires well-considered decisions, 
scientific research in various fields and respect for 
fundamental human rights.
Key words: special education, inclusive educa-
tion, inclusive educational environment, children 
with special educational needs, educational 
paradigm.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Реформування і осучаснення освіти, 
які відбуваються нині в умовах суспільних транс-
формацій, вимагають її відповідності глобаль-
ним викликам, одним з яких є забезпечення під-
ростаючому поколінню якісної освіти на основі 
Нової філософії, відкритої до прагнень людини, 
її життєвого й духовного світу, проблем, потреб, 

індивідуальних особливостей, можливостей, 
потенціалу.

На перший план виходить захист прав дітей з 
особливими освітніми потребами, що спонукає 
до пошуку нових, більш розвинутих, альтернатив-
них форм їх навчання. Особливістю сучасної сис-
теми освіти є докорінне переосмислення її мети 
і завдань. Важливою стає системна, поступова 
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і послідовна спеціальна педагогічна робота, яка 
спрямована на розвиток соціальної активності, 
виховання життєздатності через формування жит-
тєвих компетентностей, що забезпечить ефективне 
існування дитини з особливими потребами в соці-
умі. У цьому сенсі особливого значення набуває 
перехід до інклюзивної форми навчання в закладах 
освіти різного типу, надання можливості дітям адек-
ватно інтегруватися в сучасний освітній простір, 
розвивати свої здібності в колективі однолітків.

Реформування освітньої системи України, що 
передбачає впровадження інклюзивної форми 
навчання в межах Нової української школи, спо-
нукає до надання якісних освітніх послуг дітям з 
особливими потребами в інклюзивному освітньому 
середовищі. У цьому контексті реалізації підлягає 
дуже важливе завдання – забезпечення соціаль-
ного розвитку кожної дитини, зміщення акцентів на 
врахування її індивідуальних особливостей і потен-
ційних можливостей. Педагогічний колектив має 
«запустити» механізм самоорганізації та самороз-
витку дитини, з тим, щоб нею був набраний соці-
альний потенціал, який і визначить надалі масш-
таби світу, в якому вона зможе повноцінно існувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Нині накопичено достатній обсяг наукових дослі-
джень, які забезпечують передумови для теоретич-
ного осмислення проблеми інклюзії та феномена 
підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти 
до професійної діяльності в умовах інклюзивного 
освітнього середовища, а саме: теоретико-мето-
дологічні та філософські аспекти інклюзивної 
освіти (А. Колупаєва, М. Малофеєв, І. Малишев-
ська, О. Мартинчук, В. Синьов, О. Таранченко, 
А. Шевцов та ін.);  впровадження інклюзивної 
форми навчання дітей з особливими потребами 
(В. Бондар, Е. Данілавічутє, В. Засенко, А. Колу-
паєва, С. Міронова, В. Синьов, І. Татьянчикова, 
О. Федоренко та ін.). У роботах акцентовано на 
основних труднощах впровадження інклюзивної 
освіти у спеціальні заклади різного типу, накрес-
лено шляхи їх подолання. Доведено, що позитивне 
розв’язання проблеми інклюзивного навчання 
дітей потребує  визначення організаційно-мето-
дичних засад реалізації цього процесу, його педа-
гогічного і корекційного забезпечення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Впровадження інклюзив-
ної освіти стикається з невирішеністю низки про-
блем державного рівня: відсутністю особистісної 
вмотивованості педагогів для участі в інклюзивних 
процесах; недостатністю теоретичної й практичної 
підготовки педагогів для реалізації власного потен-
ціалу в роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами; відсутністю єдиної державної політики 
щодо педагогічного, медичного та соціального 
супроводу особи з інвалідністю впродовж усього 
життя, у тому числі й щодо впровадження інклю-

зивного навчання; недостатнім рівнем надання 
корекційно-реабілітаційної допомоги таким дітям; 
обмеженою кількістю кваліфікованих педагогічних, 
медичних та соціальних працівників, спеціальних 
педагогів і психологів для роботи з дітьми в умо-
вах інклюзивного освітнього середовища; недо-
статнім фінансуванням  інклюзивної освіти; від-
сутністю відповідного середовища, адаптованого 
для навчання цих дітей; недостатньою готовністю 
українського суспільства до сприйняття дітей з 
особливими потребами як повноправних членів 
учнівського колективу у закладах  дошкільної та 
загальної середньої освіти.

Метою статті є визначення сучасних підходів 
до навчання дітей з особливими  потребами в умо-
вах  інклюзивного  освітнього  середовища.

Виклад основного матеріалу. Одним із пріо-
ритетів сучасного розвитку освіти є забезпечення 
рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі 
для дітей з особливими освітніми потребами. Це 
зумовлено головною метою соціального розвитку – 
створити суспільство «для всіх». Якісна сучасна 
освіта означає  задоволення освітніх потреб кож-
ного індивіда у звичному для нього соціальному 
оточенні: сім’ї, навчальному закладі, серед друзів 
та однолітків.

Для всіх єдиною стає думка: інклюзивний підхід 
передбачає визначення головного − не особистість 
має підлаштовуватись до суспільних, соціальних і 
економічних чинників, а навпаки, суспільство має 
створювати умови для задоволення потреб кожної 
особистості. У цьому контексті слід зазначити, що 
віднедавна й в українському законодавстві вико-
ристовується новий, найбільш прийнятний і гуман-
ний термін «особа з інвалідністю» (раніше – особа-
інвалід), тобто основна увага концентрується на 
особі, її потенційних можливостях і напрямах  роз-
витку. При цьому  інвалідність вважається вже 
другорядною характеристикою.

Нові концептуальні засади сучасного суспіль-
ного розвитку на основі визнання різноманіття 
людської спільноти та забезпечення рівноправ-
ності людей визначають шляхи реформування 
національної системи освіти. На зміну державній 
центристській освітній системі, головною метою 
якої визначається формування особистості за 
усталеними взірцями й підпорядкування власних 
інтересів державним із жорсткою регламента-
цією освітнього процесу, має прийти «дитиноцен-
тризм» − система освіти, в якій домінують інтер-
еси дитини, задоволення її освітніх потреб. Цей 
принцип визначає мету й концепцію інклюзивної 
освіти, сучасної освітньої системи, що реалізує 
одну з головних демократичних ідей − рівність 
прав людей на здобуття освіти.

Інклюзивна освіта, як освітня парадигма, 
базується на світоглядних орієнтирах соціаль-
ної інклюзії (залучення всіх членів суспільства  
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до соціального середовища) та є складниклом 
стратегії розвитку демократичного суспільства, 
оскільки рівноправність, доступність та забезпе-
чення якості освіти є наріжним імперативом її функ-
ціонування. Інклюзивна освіта, за визначеннями 
всесвітніх міжнародних організацій (ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ та ін.), має забезпечити право на якісну 
освіту всіх дітей шляхом задоволення їхніх осно-
вних освітніх потреб. На особливу увагу заслуго-
вують діти, в яких найбільший ризик маргіналізації 
через психофізіологічні, етнічні, релігійні, мовні та 
інші особливості.

Інклюзивна освіта як складник соціальної полі-
тики є засобом досягнення соціальної інклюзії, 
оскільки основною її  ідеєю стає дія в напрямі: від 
інтегрування в освітній заклад – до інтегрування в 
суспільство.

Отже, інклюзивна освіта  (від латинського 
слова «include» − включати) – напрям розвитку 
загальної освіти, метою якого  є освіта, доступна 
для всіх, зокрема для дітей з особливими освіт-
німи потребами.  В основу інклюзивної освіти 
покладено ідеологію, яка виключає будь-яку дис-
кримінацію, забезпечує рівне ставлення до всіх 
дітей та створює необхідні умови для учнів, які 
мають особливі освітні потреби [4].

Інклюзивна освіта, як освіта загалом, базу-
ється на основних принципах: цінність людини 
не залежить від її здібностей і досягнень; кожна 
людина здатна відчувати і думати; кожна людина 
має право на спілкування і на те, щоб бути почу-
тою; різноманітність підсилює всі сторони життя 
людини; справжня освіта може здійснюватися 
тільки в контексті реальних взаємин; кожен потре-
бує підтримки та дружби однолітків; використання 
переваг, а не недоліків; люди потребують один 
одного [8, с. 18].

Освіта – це досягнення кінцевої мети, певне 
створення суспільства, діяльність якого спрямо-
ване на основний постулат: кожен, незалежно 
від статі, віку, здібностей, наявності або відсут-
ності  порушень розвитку, має змогу брати участь 
у житті соціуму. Діти з інвалідністю обов’язково 
мають перебувати в соціумі в колективі одноліт-
ків. При цьому вони залишаються  особливими, 
своєрідними, але ці діти мають працювати разом з 
усіма, відчувати підтримку колективу. Слід завжди 
пам’ятати: більшість своєрідних  особливостей 
дитини з інвалідністю не будуть подолані, якщо не 
намагатися  їх подолати.

Безумовно, кожен громадянин  має право на 
освіту. Шкільне навчання – особливий і важливий 
етап життя, без якого неможливе становлення осо-
бистості.  Основне завдання інклюзивної освіти – 
створення таких умов, щоб дитина могла навча-
тися, а її родина не була при цьому ізольованою, 
не залишалась наодинці зі своїми проблемами, 
а могла жити повноціннім життям. Навчальний 

заклад  має переходити на індивідуальні програми 
та плани, підтримувати учнів, які мають певні труд-
нощі. Отже, діти  з інвалідністю мають адаптува-
тися жити та вчитися серед звичайних школярів – 
це і є інклюзивна освіта і в цьому її своєрідність.

Саме тому інклюзивну освіту визначають як 
прогресивний спосіб навчання, який має великі 
перспективи в сучасному суспільстві. Отже, в сус-
пільстві з’являється надія, що кожна дитина з осо-
бливими освітніми потребами зможе реалізувати 
право на якісну освіту, адаптовану до її можли-
востей і потреб. Часто батьки і вчителі висловлю-
ють свої побоювання,  що дитина з особливими 
освітніми потребами буде заважати іншим учням 
у класі. Це цілком обґрунтовані переживання, 
якщо впроваджувати  інклюзію без відповідної 
підготовки в загальноосвітній школі. Треба, щоб 
така дитина не йшла у загальний клас, а спочатку 
займалася з фахівцем окремо, для чого перед-
бачено підготовчу ресурсну зону та відповідний 
арсенал педагогічних технологій.

При цьому фахівець має працювати над моди-
фікацією поведінки дитини лише в конкретному 
середовищі. Він привчає дитину до обов’язкового 
порядку в закладі освіти, застосовуючи певні пра-
вила, самоконтроль та відповідальність. Усе це 
відбувається в шкільній ресурсній зоні, де фахі-
вець розробляє поведінковий план конкретно для 
кожної дитини.

Перевага такої роботи в тому, що в ресурсній 
зоні виробляються конкретні навички, які закріплю-
ються в природному середовищі,  в навчальному 
класі, на додаткових заняттях, в шкільній  інфра-
структурі.

Слід  чітко зазначити, що інклюзивна освіта – 
це перебудова свідомості кожного учасника освіт-
нього процесу: вчителів, батьків та дітей. Пози-
тивним є те, що в процесі такого навчання дітей з 
інвалідністю не підтягують до норми одного рівня, 
вони постійно рухаються своєю особливою освіт-
ньою траєкторією.

Боляче констатувати, але у нашому суспільстві 
простежується стійке неприйняття осіб з інвалід-
ністю. Причини можуть бути різними і частіше – 
необґрунтованими: страх перед  їхньою своєрід-
ністю, нерозуміння правил спілкування з такими 
людьми, переконаність, що це якась паралельна 
реальність тощо. Інклюзивна освіта має безумовні 
переваги, адже дітям надаються широкі  можли-
вості для спілкування та соціалізації, що немож-
ливе вдома, де батьки не в змозі створити певні 
для цього умови.

Україна вступила в новий період європейської 
інтеграції. Вимоги Євросоюзу, безумовно, віді-
грають рішучу роль у зміні великої кількості під-
законних актів, покликаних поширити  інклюзію 
в усіх школах України. Законодавство у сфері 
інклюзивної освіти протягом останніх років дуже 
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інтенсивно розвивається. Ухвалено новий Закон 
«Про освіту», в якому закріплено положення про 
освіту людей із різними порушеннями, визначено, 
що метою освіти є всебічний розвиток людини як 
найвищої цінності суспільства, розвиток її талан-
тів, розумових і фізичних здібностей, виховання 
моральних якостей, формування громадян, здат-
них до свідомого суспільного вибору. Освіта в 
Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демо-
кратії, національної свідомості, взаємоповаги між 
націями і народами. Актуалізуються завдання 
щодо створення Нової філософії освіти, на заса-
дах якої формується нова освіта, центром стає 
особистість з її проблемами, потребами, особли-
востями, можливостями, потенціалом, здібнос-
тями. Україна взяла курс на впровадження інклю-
зивної освіти – це регулюється також чинними 
міжнародними актами, які в нашій країні ратифіко-
вано за час незалежності.

Для кожної дитини з особливими освітніми 
потребами, що навчається в інклюзивному класі, 
складають індивідуальну навчальну програму роз-
витку. Відповідно до Закону України «Про Освіту», 
індивідуальна програма розвитку – це документ, 
що забезпечує індивідуалізацію навчання особи 
з особливими освітніми потребами, закріплює 
перелік необхідних психолого-педагогічних, корек-
ційних потреб (послуг) для розвитку дитини та 
розробляється групою фахівців з обов’язковим 
залученням батьків дитини задля визначення кон-
кретних стратегій  і  підходів до навчання.

Саме тому акцентується на потребах дитини, її 
потенційних можливостях, освітній підтримці, що 
забезпечить її існування в соціумі. Все це  вимагає 
нової якості підготовки педагогів. Настав той час, 
коли варто здійснювати підготовку висококваліфі-
кованих фахівців на державному рівні, забезпечу-
ючи їм належну підтримку і умови праці.

Висновки. Отже, підготовка фахівців у галузі 
спеціальної освіти до професійної діяльності в 
умовах інклюзивного освітнього середовища є на 
часі як для сучасної практики інклюзивної освіти, 
так і для теорії організації й впровадження спіль-
ного навчання дітей з особливими потребами з 
дітьми нормотипового рівня розвитку. МОН Укра-
їни презентував проєкт Концепції розвитку освіти 
в Україні на 2015–2025 рр., в якому передбачено 
сучасне системне реформування освіти. Резуль-
татом реформи має бути всебічна трансформація 
освітнього сектора, яка передбачає перетворення 

освіти на систему, здатну до саморегуляції відпо-
відно до запитів суспільства. Освіта має готувати 
спеціалістів, які зможуть забезпечувати приско-
рене економічне зростання і культурний розви-
ток країни, конкурентно спроможних на європей-
ському і світовому ринках праці. Основні напрями 
реформи передбачають суттєві зміни і в системі 
освіти осіб з особливими потребами, адже вони є 
повноправними членами суспільства і мають зро-
бити свій внесок у розв’язання освітніх завдань 
країни. Сучасні детермінанти полягають у розу-
мінні інклюзивної освіти як відповіді на цивіліза-
ційні виклики, що передбачає прийняття європей-
ських цінностей щодо забезпечення прав дітей з 
особливими потребами на якісну освіту в загаль-
ноосвітньому просторі.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у вивченні питань втілення сучасних педагогічних 
технологій, у тому числі й інформаційних, у корек-
ційно-виховний процес закладу освіти з інклюзив-
ною формою навчання, спрямованих на оптиміза-
цію підготовки учнів з особливими потребами до 
самостійного життя в сучасному суспільстві.
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ІННОВАТИЗАЦІЯ ФОРМ, МЕТОДІВ, 
ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
DIVERSIFICATION AND INNOVATION OF FORMS, METHODS, TOOLS 
AND TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE SPECIALISTS IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

На основі аналізу науково-педагогічної літе-
ратури з досліджуваної проблеми означено 
основні проблеми та особливості підго-
товки майбутніх фахівців готельно-рес-
торанної справи в закладах вищої освіти. 
Мету визначено як структурно-системне 
вивчення взаємозумовлених форм, методів, 
засобів та технологій професійної підго-
товки майбутніх фахівців готельно-ресто-
ранної справи в умовах економічного сього-
дення та змішаного навчання. Поставлено 
завдання дослідження: проаналізувати 
науково-педагогічну літературу з теми 
дослідження; означити основні напрями 
досліджень науковців щодо підготовки 
майбутніх фахівців готельно-ресторанної 
справи у ЗВО; розглянути практику озна-
ченого процесу з урахуванням вимог сього-
дення, запитів замовників освітніх послуг; 
визначити форми, методи, засоби й тех-
нології професійної підготовки майбутніх 
фахівців готельно-ресторанної справи в 
умовах економічного сьогодення та зміша-
ного навчання. Використано низку теоре-
тичних методів наукового пізнання: аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення, огляд 
науково-педагогічної літератури з про-
блеми дослідження, систематизація і уза-
гальнення, педагогічне моделювання для 
визначення форм, методів, засобів та тех-
нологій професійної підготовки майбутніх 
фахівців готельно-ресторанної справи у 
взаємозв’язку та взаємодоповненні. Про-
аналізовано дефініції понять «форми», 
«методи», «засоби», «технології» та 
конкретизовано їх тлумачення й викорис-
тання в контексті  професійної підготовки 
майбутніх фахівців готельно-ресторан-
ної справи.  Вироблено  рекомендації щодо 
створення вимог для підготовки означених 
фахівців в умовах очного та дистанційного 
навчання. Необхідним визнано забезпечення 
закладу освіти відповідним технічним 
обладнанням, кадровим забезпеченням для 
створення, підтримки роботи сайту та 
безпеки роботи в мережі, уможливлення 
організації вільного доступу до робочих 
місць, цифрову компетентність виклада-
чів, систематичне оновлення навчальних і 
методичних матеріалів, формування й роз-
виток інформаційної культури всіх учасни-
ків освітнього процесу.

Ключові слова: фахівці готельно-рес-
торанної справи, професійна підготовка, 
форми, методи, засоби, технології.

Based on the analysis of scientific and pedagogi-
cal literature on the researched problem the main 
problems and features of training future specialists 
in hotel and restaurant business in higher educa-
tional establishments are defined. The purpose 
is defined as a structural and systematic study of 
interdependent forms, methods, tools and tech-
nologies of professional training of future special-
ists in hotel and restaurant business in modern 
economic present and blended learning. The task 
of the research was set: to analyze scientific and 
pedagogical literature on the research topic; to 
identify the main areas of scientific research as for 
training of future specialists in  hotel and restaurant 
business in Free Economic Zone; to consider the 
practice of this process, taking into account pres-
ent requirements, requests of customers of edu-
cational services; to determine forms, methods, 
means and technologies of professional training of 
future specialists in hotel and restaurant business 
in the conditions of economic present and blended 
learning. A number of theoretical methods of sci-
entific knowledge was used: analysis, synthesis, 
comparison, generalization, review of scientific 
and pedagogical literature on the problem of the 
research, systematization and generalization, 
pedagogical modeling to determine forms, meth-
ods, tools and technologies of professional training 
of future specialists in hotel and restaurant busi-
ness in interconnection and complementarity. The 
definitions of the concepts «forms», «methods», 
«means», «technologies» were analyzed and their 
interpretation and use in the context of professional 
training of future specialists in hotel and restau-
rant business was specified. Recommendations 
for preparation requirements for training of these 
professionals in terms of full-time and distance 
learning were set up.    It is necessary to provide an 
educational establishment with appropriate techni-
cal equipment, staffing to create, maintain the site 
and network security, enable free access to work-
places, digital competence of teachers, systematic 
updating of educational and methodological mate-
rials, formation and development of information cul-
ture of all participants of the educational process.
Key words: specialists in hotel and restaurant 
business, professional training, forms, methods, 
means, technologies.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Світова сфера обслуговування нині зазнає значних 
зовнішніх та внутрішніх економічних перетворень 
у зв’язку з міжнародними протиепідемічними захо-
дами. Вимушеність призупинити активну діяль-

ність призвела до системних пошуків інноваційного 
ведення бізнесу дистанційно. Означені процеси 
посилюють і значення результативної діяльності 
суб’єктів вищої професійної освіти щодо фахової 
підготовки здобувачів освіти, мобільних та здатних 
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вирішувати назрілі проблеми й приймати нестан-
дартні креативні рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній педагогічній науці є значна кількість 
наукових праць із проблем та особливостей під-
готовки майбутніх фахівців сфери обслуговування 
в закладах вищої освіти (ЗВО): формування готов-
ності майбутніх фахівців міжнародного туризму 
до міжкультурного спілкування у професійній під-
готовці [1]; формування професійної культури май-
бутніх фахівців сфери ресторанного господарства 
у вищому навчальному закладі [3]; формування 
економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у 
професійному коледжі [4]; методики навчання інно-
ваційних ресторанних технологій майбутніх фахів-
ців ресторанної справи у вищих навчальних закла-
дах [6]; професійної підготовки майбутніх фахівців 
із готельно-курортної справи в умовах ступеневої 
освіти [7]; формування професійних умінь майбут-
нього фахівця ресторанної справи у процесі фахової 
підготовки [8] тощо. Актуальними для сьогодення є 
дослідження щодо використання можливостей дис-
танційного навчання. Так, розглядають теоретичні 
і методичні засади освітньо-наукової підготовки 
магістрів в умовах масових відкритих дистанційних 
курсів [2]; формування професійної компетентності 
майбутніх працівників сфери туризму в професійно-
технічних навчальних закладах засобами інформа-
ційних технологій [5]; дидактичні аспекти дистан-
ційного навчання майбутніх фахівців туристичної та 
готельно-ресторанної сфер [13] тощо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак методична система 
підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторан-
ної справи  в умовах дистанційного навчання та 
зміни міжнародних і українських економічних умов 
залишається малодослідженим питанням у теоре-
тико-методологічному аспекті, оскільки потребує 
вирішення на концептуальному рівні. Актуалізує 
питання диверсифікації та інноватики в системі 
освіти і Світовий економічний форум, який серед 
означених компетентностей майбутнього (future 
skills) на наступні п’ять років на другому місці визна-
чив «активне навчання та навчальні стратегії», ото-
тожнивши їх із умінням навчатися та знаходити про-
галини для заповнення відсутніх або отримувати 
абсолютно нові знання, що підсилює проблему 
форм, методів, засобів та технологій під час прова-
дження сучасної освітньо-пізнавальної діяльності.

Мета статті. Метою роботи є структурно-сис-
темне вивчення взаємозумовлених форм, методів, 
засобів та технологій професійної підготовки май-
бутніх фахівців готельно-ресторанної справи в умо-
вах економічного сьогодення та змішаного навчання.

Для досягнення мети були поставлені такі 
завдання: проаналізувати науково-педагогічну 
літературу з теми дослідження; означити основні 
напрями розвідок науковців щодо підготовки май-
бутніх фахівців готельно-ресторанної справи у 
ЗВО; розглянути практику означеного процесу з 

урахуванням вимог сьогодення, запитів замовників 
освітніх послуг; визначити форми, методи, засоби й 
технології професійної підготовки майбутніх фахів-
ців готельно-ресторанної справи в умовах еконо-
мічного сьогодення та змішаного навчання.

Для реалізації мети дослідження було вико-
ристано низку теоретичних методів наукового піз-
нання: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
огляд науково-педагогічної літератури з проблеми 
дослідження, систематизація та узагальнення, 
педагогічне моделювання для визначення форм, 
методів, засобів і технологій професійної підго-
товки майбутніх фахівців готельно-ресторанної 
справи у взаємозв’язку та взаємодоповненні.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
дослідження наведемо дефініцію авторського 
тлумачення поняття  «професійна підготовка 
майбутніх фахівців готельно-ресторанного 
господарства», під якою розумітимемо органі-
зований, безперервний і цілеспрямований про-
цес формування і розвитку у здобувачів освіти 
необхідних для фахової діяльності професійних 
компетентностей, який здійснюється у закла-
дах вищої освіти різних форм власності та спря-
мовується на здобуття майбутніми фахівцями 
кваліфікацій відповідно до освітньо-професійних 
програм освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» 
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 
справа», що забезпечить успішне виконання 
посадових обов’язків, конкурентоспроможність і 
професійну мобільність у сфері послуг, а також 
своєчасне оновлення та вдосконалення [17, с. 17].

Організація освітнього процесу з підготовки озна-
чених фахівців передбачає  розкриття процесуаль-
ного боку методичної системи, що включає організа-
ційні форми навчання, методи, засоби та технології, 
науково– й навчально-методичне забезпечення.

Розпочнемо аналіз із тлумачення дефініції тер-
міна «форми», під якою розумітимемо чітко вира-
жену в часі та просторі організацію навчально-піз-
навальної діяльності, пов’язану з активною участю 
науково-педагогічних працівників та здобувачів 
освіти в освітньому процесі, зовнішній прояв узго-
дженості та здійснення за певними регламентом і 
режимом.

Чинне законодавство основними формами 
здобуття освіти називає інституційну (очну 
(денну, вечірню), заочну, дистанційну, мережеву); 
індивідуальну (екстернатну, сімейну (домашню), 
педагогічний патронаж, на робочому місці (на 
виробництві); дуальну. У контексті дослідження 
актуальності набувають очна, що є способом орга-
нізації навчання здобувачів освіти та передбачає 
їхню безпосередню участь в освітньому процесі, 
та дистанційна форми здобуття освіти, котра є 
індивідуалізованим процесом здобуття освіти та 
опосередкованою взаємодією віддалених одне 
від одного учасників освітнього процесу в спеціа-
лізованому середовищі, дія якого забезпечується 
сучасними психолого-педагогічними та інформа-
ційно-комунікаційними технологіями [15]. У цьому 
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контексті професійної підготовки майбутніх фахів-
ців готельно-ресторанної справи здійснюється за 
використання очної та дистанційної форм.

Організаційні форми навчання є зовнішнім 
вираженням узгодженої діяльності учасників освіт-
нього процесу з його здійсненням у встановленому 
порядку й у певному режимі. Загальні форми орга-
нізації навчання репрезентовані урочною і поза-
урочною з використанням фронтальної, групової 
та індивідуальної форми організації навчальної 
роботи. У дослідженні професійної підготовки 
майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи 
означені вище форми нами репрезентовано як 
аудиторні та позааудиторні.

Поняття «методи» в науково-педагогіч-
ній літературі ототожнено із цілеспрямованими, 
організованими та впорядкованими способами 
взаємопов’язаної діяльності суб’єктів освітнього 
процесу, у результаті яких відбувається обмін зна-
ннями, уміннями, вироблення навичок, форму-
вання компетентностей у здобувачів відповідно 
до освітніх стандартів. Процес професійної під-
готовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної 
справи здійснюється з використанням двох видів 
методів: навчання як інструменту діяльності нау-
ково-педагогічних працівників під час викладацької 
діяльності – викладання та навчання як способу 
навчально-, науково-пізнавальної діяльності здо-
бувачів освіти з оволодіння знаннями, уміннями, 
набуття навичок та формування компетентнос-
тей – учіння. Супроводжується використанням 
низки аспектів: гносеологічного (різноманіття форм 
знання і пізнавальної діяльності); логіко-змістового 
(співвідношення між методами навчання, законами 
мислення та змістом науково-навчально-пізна-
вального матеріалу); психологічного (відповідність 
психологічним механізмам пізнання); педагогічного 
(цілісний педагогічний процес спрямованого розви-
тку й формування особистості, пов’язаний із досяг-
ненням навчальної мети); методами забезпечення 
якості та безпеки; методами обслуговування (інтер-
активними, сервісними) тощо.

Термін «засоби» тлумачиться як комплекс 
матеріальних об’єктів, предметів природи, ідеаль-
них, штучно створених людиною, котрі викорис-
товуються у ролі носіїв інформації, інструментів 
навчально-пізнавальної діяльності, що є своєрід-
ним «містком» між учасниками освітнього процесу 
та використовуються для засвоєння знань, умінь, 
вироблення навичок, формування компетент-
ностей, досвіду пізнавально-творчої та фахово- 
практичної діяльності.

У процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців готельно-ресторанної справи під час очної 
форми здобуття освіти послуговуються  традицій-
ними засобами навчання: підручниками, навчаль-
ними посібниками, дидактичними матеріалами, 
виробничим та дослідницьким обладнанням, вимі-
рювальними інструментами, навчальними кабіне-
тами, лабораторіями у ЗВО; реальними об’єктами 
на виробництві (структурними підрозділами ресто-

ранів, готелів, комплексів відпочинку тощо). Дис-
танційна  форма означеного вище процесу  відбу-
вається з використанням специфічних засобів, що 
ґрунтуються на Інтернет-технологіях, електронній 
пошті, відеоконференціях, чатах, форумах, веб-
сайтах, онлайн-бібліотеках, файлах розсилок, які 
за потреби можна комбінувати, використовуючи 
паралельно традиційні друковані матеріали. Функ-
ціями дидактичних засобів як частини педагогічної 
системи є: інформаційна, засвоєння сенсорно-
перцептивних, мнемічних, мислительних та мета-
когнітивних знань, контрольно-аналітична.

Дефінітивне наповнення поняття «технології»  
ототожнюється зі змістовною технікою та спосо-
бами якнайкращої реалізації мети навчально- 
пізнавальної діяльності за доцільного викорис-
тання відповідних методів, визначається послідов-
ністю спільних дій учасників освітнього процесу з 
використанням педагогічної діагностики та спря-
мованістю на відповідний результат. Документи 
ЮНЕСКО термін «технології навчання» вжива-
ють у значенні системного методу, пов’язаного зі 
створенням, застосуванням і визначенням освіт-
нього процесу з погляду викладання та засвоєння 
знань. При цьому враховуються технічні, людські 
ресурси та можливість їх результативної взаємо-
дії задля забезпечення повної керованості ним. 
До технологій очної форми здобуття освіти тра-
диційно відносять  навчальні: предметно та осо-
бистісно орієнтовані, кредитно-трансферну, інтер-
активні, сервісні, концентрованого і розвивального 
навчання, проєктні, навчання як дослідження, 
педагогічних майстерень, колективної розумової 
діяльності, евристичного навчання, персоніфіко-
ваного навчання; освітні: особистісної та життєт-
ворчої орієнтації освітнього процесу, активізації 
та інтенсифікації діяльності студентів, ефектив-
ності управління та організації освітнього процесу, 
здоров’язбережувальні освітні технології та запо-
бігання й подолання конфліктів, організації само-
стійної та самоосвітньої роботи студентів тощо.

Технології дистанційної форми здобуття освіти 
як комплекс технологій із забезпечення надання 
здобувачам освіти навчального матеріалу є інтер-
активною взаємодією студентів і викладачів у 
навчально-пізнавальній діяльності, що  сприяє 
активізації самостійної роботи з матеріалами 
навчальних дисциплін і провайдерів неформаль-
них освітніх послуг та уможливлюють реалізацію 
процесу дистанційного навчання у закладах освіти. 
Технології дистанційного навчання репрезентовані 
універсальними та спеціалізованими інформацій-
ними системами (інформаційно-комунікаційними 
(цифровими), інформаційно-пошуковими, інфор-
маційно-аналітичними), технологіями зовнішнього 
стандартизованого тестування, мультимедійними, 
ігровими, розвивального, проєктного, змішаного, 
диференційованого, програмованого, модульного 
навчання, спеціалізованими програмними про-
дуктами, що застосовуються в діяльності суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу, тощо).
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Власний практичний досвід провадження 
навчально-пізнавальної діяльності в умовах дис-
танційного навчання, а також викладачів кафедри 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
Херсонського державного університету уможлив-
лює здійснення аналітико-синтетичних досліджень 
щодо особливостей організації вищеозначеного 
освітнього процесу. Значущими в освітньому про-
цесі є фахово орієнтовані дисципліни, які під час 
нашого дослідження стали системоутворюючою 
основою формування професійної компетент-
ності фахівців готельно-ресторанної справи: «Тех-
нологія продукції ресторанного господарства», 
«Основи кулінарної майстерності», «Товарознав-
ство та контроль якості продуктів харчування», 
«Гігієна і санітарія у галузі», «Стандартизація, сер-
тифікація і метрологія», «Міжнародні стандарти 
якості готельно-ресторанного бізнесу», «Органі-

зація ресторанного господарства» тощо. Означені 
дисципліни навчальних планів унікальні з погляду 
змістової наповненості, однак, об’єднуючись осо-
бистісно-орієнтованою методологією, забезпечу-
ють професійну спрямованість фахової підготовки 
та спільність аксіологічних детермінант. Навчання 
здобувачів освіти здійснюється як в очній, так і в 
дистанційній формі завдяки використанню засобів 
офлайн– і онлайн-комунікацій та цифрових вза-
ємодій: сайтів, блогів, форумів, чатів, діалогів чи 
листування, конференцій із використанням тради-
ційних засобів Інтернет-зв’язку: Skype, Facebook, 
Messenger, Telegram, Viber, YouTube,  Googlе-
клас, різноманітних платформ, зокрема Zoom.us, 
Cisco Webex Meetings, Google Classroom, Moodle, 
Microsoft Teams, Discord тощо.

Методику здійснення освітнього процесу викла-
дачами вищеназваної кафедри наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Методика викладання та навчання фахових дисциплін

Назва дисципліни/ основні форми здобуття освіти

Очна форма здобуття освіти (офлайн) Дистанційна форма здобуття освіти 
(онлайн)

1 2 3
Технологія продукції ресторанного господарства

Види занять Лекція-презентація, лекція-візуалізація, практичне заняття, лабораторне заняття, майстер-клас, 
індивідуальне заняття, індивідуальні консультації, навчальні дискусії, мозковий штурм,

Методи   
викладання 
та навчання

Творчий, проблемно-пошуковий, аналіз ситуації, 
індивідуальне практичне завдання (розроблення 
технологічних карт страв та приготування в 
домашніх умовах із дотриманням технологій), 
аналіз конкретних ситуацій

Електронні тексти та публікації, мультиме-
діа, відеофільми, індивідуальні  відеоролики 
презентацій, сюжети, ролики, відеокасти 
створення ментальних мап, створення пре-
зентацій, створення текстів, завдань

Технології 
викладання  
та навчання

Професійно спрямовані, особистісно орієнтовані, 
розвивального навчання, групової навчальної 
діяльності, навчання як дослідження, інноваційні, 
інтерактивні

Інформаційно-комунікаційні, зовнішнього 
стандартизованого тестування, мульти-
медійні, проєктного, змішаного, диферен-
ційованого, програмованого, модульного 
навчання тощо

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, виробниче та 
дослідницьке обладнання, вимірювальні інстру-
менти, кабінети, лабораторії ЗВО; реальні об’єкти 
на виробництві (структурні підрозділи ресторанів, 
готелів тощо)

Комп’ютери, комп’ютерні системи та 
мережі, World Wide Web, YuoTube, веб-
форум, відеочат, відеоконференція, чат, 
форум, вебсайт, онлайн-бібліотека, файли 
розсилок, телебачення, навчальні канали

Основи кулінарної майстерності

Види занять Лекція-обмін досвідом, лекція-візуалізація, практичне заняття, лабораторне заняття, майстер-
клас, індивідуальні консультації

Методи  
викладання  
та навчання

Творчий, проблемно-пошуковий, аналіз про-
фесійних ситуацій, мозковий штурм, презентації 
захисту власного виробу, воркшопи

Демонстрація, створення ментальних 
мап, презентацій, комп’ютерний тренінг, 
онлайн-відеочат, відеоролики, індивіду-
альні  відеоролики

Технології 
викладання  
та навчання

Ігрові, проблемні, інтерактивні, професійно спря-
мовані, розв’язання креативних завдань, моделю-
вання професійної діяльності

Цифрові, ігрові, творчі, розвивального, 
диференційованого, програмованого, 
модульного навчання тощо

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, дидактичні 
матеріали, обладнання, навчальні кабінети, 
лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на виробни-
цтві (структурні підрозділи ресторанів, готелів, 
комплексів відпочинку тощо)

Комп’ютери, комп’ютерні системи та 
мережі, графічні засоби, програмне забез-
печення (для підтримки дистанційного 
навчання, Інтернет-тестування в середо-
вищі KSU Online), прилади та обладнання

Товарознавство та контроль якості продуктів харчування

Види занять Проблемна лекція, лекція-презентація, практичне заняття, колоквіум, індивідуальне заняття, 
індивідуальні консультації, тест

Методи   
викладання  
та навчання

Навчальна дискусія, метод мозкового штурму, 
метод проєктування, аналіз конкретних ситуацій, 
розв’язання дослідницьких завдань, аналітична 
записка (за темою індивідуального практичного 
завдання), SWOT-аналіз

«Поняттєвий ланцюжок», наукове прогно-
зування, метод антиципації, аналіз ситуа-
цій (кейсів), дискусійне коло, мультимедіа, 
виступи, відеокасти, рекламні відеоролики
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Технології 
викладання  
та навчання

Професійно спрямовані, проблемно-пошу-
кові, навчання як дослідження, розвивального 
навчання, моделювання професійної діяльності

Професійно-орієнтовані, інтерактивні, 
дослідницькі, рольово-ігрові, ознайомчо-
орієнтовані, диференційованого, програ-
мованого навчання

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, виробниче та 
дослідницьке обладнання, вимірювальні інстру-
менти, лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на 
виробництві (структурні підрозділи ресторанів, 
готелів тощо)

Комп’ютери, комп’ютерні системи та 
мережі, графічні засоби, онлайн-плат-
форми неформальної освіти (KSU Online, 
Прометеус, Всеосвіта), YuoTube, вебфо-
рум, навчальні канали, новини, програми

Гігієна і санітарія у галузі
Види занять Лекція-презентація, лекція-зустріч, практичне заняття.
Методи   
викладання  
та навчання

Навчальна дискусія, аналіз ситуації, метод про-
єктів (групове практичне/дослідницьке завдання), 
аналіз конкретних ситуацій

Аналіз професійних ситуацій, розв’язання 
етико-психологічних дилем, дискусійне 
коло

Технології 
викладання  
та навчання

Навчання як дослідження (розв’язання дослід-
ницьких завдань), професійно спрямовані, інтер-
активні, розвивального навчання

Цифрові (онлайн-конференції з репрезен-
тацією групових практичних/дослідницьких 
проєктів), зовнішнього тестування

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, виробниче та 
дослідницьке обладнання, вимірювальні інстру-
менти, лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на 
виробництві (структурні підрозділи ресторанів, 
готелів тощо)

Мультимедіа-, відео– і звуковідтворююча, 
проєкційна апаратура відеокамери, про-
ектори, екрани), прилади та обладнання, 
сайти Держпродспоживслужби

Стандартизація, сертифікація і метрологія
Види занять Проблемна лекція, лекція-обмін досвідом, практичне заняття

Методи   
викладання  
та навчання

Проблемно-пошуковий, навчальна дискусія, 
метод проєктів, коло ідей, метод визначення 
позиції, робота в малих групах, SWOT-аналіз

«Поняттєвий ланцюжок», генетичний 
аналіз, метод проєктування, наукове про-
гнозування, аналіз конкретних ситуацій, 
дискусійне коло

Технології 
викладання  
та навчання

Проєктування (захист індивідуальних проєк-
тів – складання схеми виробництва кулінарної 
продукції, на яку розробляються технічні умови; 
аналітична записка (за темою індивідуального 
практичного завдання)

Інформаційно-комунікаційні, зовнішнього 
стандартизованого тестування, мультиме-
дійні, проєктні, змішані, диференційовані, 
програмованого, модульного навчання 
тощо

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, виробниче та 
дослідницьке обладнання, вимірювальні інстру-
менти, лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на 
виробництві (структурні підрозділи ресторанів, 
готелів тощо)

Комп’ютери, комп’ютерні системи та 
мережі, сайти Міжнародної організації зі 
стандартизації, ДП «Херсонстандартме-
трологія»

Міжнародні стандарти якості готельно-ресторанного бізнесу

Види занять Проблемна лекція, практичне заняття, онлайн-тренінг, лекція-обмін досвідом (гостьовий 
лектор), бінарна лекція

Методи   
викладання  
та навчання

Проблемно-пошуковий, навчальна дискусія, 
аналіз ситуації, метод проєктів, дискусійне коло, 
аналіз конкретних ситуацій, воркшопи

Демонстрація, ментальні мапи, презен-
тацій, створення текстів, завдань, інфор-
маційні ресурси, онлайн-конференції, 
онлайн-відеочат, виступи

Технології 
викладання  
та навчання

Особистісно орієнтовані, інтерактивні, концен-
трованого і розвивального навчання, кредитно-
трансферна, проєктні, навчання як дослідження, 
колективної розумової діяльності, евристичного 
навчання, персоніфікованого навчання, моделю-
вання професійної діяльності

Цифрові, зовнішнього стандартизованого 
тестування, мультимедійні,  ігрові, розвивальні, 
проєктного, змішаного, диференційованого, 
програмованого, модульного навчання, моде-
лювання професійної діяльності

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, дидактичні 
матеріали, обладнання, навчальні кабінети, 
лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на виробни-
цтві (структурні підрозділи ресторанів, готелів, 
комплексів відпочинку тощо)

Універсальні та спеціалізовані інформа-
ційні системи (інформаційно-комунікаційні, 
інформаційно-пошукові, інформаційно-
аналітичні) спеціалізовані програмні про-
дукти

Організація ресторанного господарства
Види занять Лекція-презентація, лекція-дискусія, практичне заняття, індивідуальне заняття, майстер-клас.

Методи   
викладання  
та навчання

Навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій 
(кейсів), зіставно-порівняльний аналіз, контент-
аналіз, SWOT-аналіз, воркшопи

Демонстрація, комунікація у соціальних 
мережах, візуалізація інформації,  сюжети, 
ролики, телебачення, відеофільми,  віде-
окасти

Технології 
викладання  
та навчання

Ігрові (моделювання професійних ситуацій із 
застосуванням знань іноземної мови під час 
лекцій, семінарсько-практичних занять), навчання 
як дослідження (організації науково-дослідної 
роботи студентів)

Інформаційно-комунікаційні (віртуальна 
реальність та моделювання, трансляція 
онлайн-ресторану), мультимедійні, про-
єктні, змішані, диференційовані, програмо-
ваного, модульного навчання

Засоби 
навчання

Підручники, навчальні посібники, дидактичні 
матеріали, виробниче та дослідницьке облад-
нання, вимірювальні інструменти,  навчальні 
кабінети, лабораторії у ЗВО; реальні об’єкти на 
виробництві (структурні підрозділи ресторанів, 
готелів, комплексів відпочинку тощо)

Комп’ютери, комп’ютерні системи та 
мережі; програмне забезпечення (Інтер-
нет-опитування, віртуального ресторану, 
для створення комп’ютерної графіки, 
моделювання); готельно-харчові комп-
лекси (їдальні, буфети, ресторани, готелі 
(RUBA HUB, м. Херсон)

Продовження таблиці 1
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Тож для здійснення освітнього процесу в умо-
вах очного та дистанційного навчання задля фор-
мування особистості майбутнього фахівця під 
час здобуття професійної освіти заклад освіти 
повинен бути забезпеченим відповідним техніч-
ним обладнанням, належним кадровим складом 
для створення, підтримки роботи сайту та без-
пеки роботи в мережі, здатним уможливити орга-
нізацію вільного доступу всіх до робочих місць, 
рівень цифрової компетентності  викладачів, сис-
тематичне оновлення навчальних і методичних 
матеріалів, спроможним формувати й розвивати 
інформаційну культуру всіх учасників навчально-
пізнавальної діяльності.

Висновки. У результаті дослідження нами 
проаналізовано науково-педагогічну літературу 
з досліджуваної проблеми, означено основні її 
напрями. Узагальнено практику організації освіт-
нього процесу з підготовки майбутніх фахівців 
готельно-ресторанної справи, виявлено його 
сутнісні характеристики та особливості. Проана-
лізовано дефініції понять «форми», «методи», 
«засоби», «технології» та конкретизовано їх тлу-
мачення й використання у контексті  професійної 
підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторан-
ної справи. Подальші дослідження пов’язуємо 
з виробленням  рекомендацій щодо створення 
вимог для підготовки означених фахівців в умовах 
дистанційного навчання.
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ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СПІЛКУЄМОСЯ НА ВОКЗАЛІ Й В АЕРОПОРТУ. 
ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ (ДЕВ’ЯТА ГОДИНА). ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 
КУДИ? ЗВІДКИ?» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: 
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
STUDYING OF THE TOPIC «WE COMMUNICATE AT THE STATION  
AND AT THE AIRPORT. ORDINAL NUMERALS (IT’S NINE O’CLOCK) 
INTERROGATIVE CONSTRUCTIONS WHERE TO? WHERE FROM?» 
AT THE LESSONS IN UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE:  
THE METHODOLOGICAL WORK FOR TEACHERS IN HIGHER EDUCATION

У статті представлено методичну роз-
робку з української мови як іноземної для 
викладачів у закладах вищої освіти. Визна-
чено зміст, окреслено види робіт, роз-
глянуто спеціальну лексику та найбільш 
уживані семантико-синтаксичні струк-
тури. Завдання побудовано на основі кому-
нікативного підходу, зокрема їх змістове 
наповнення відповідає навчальній програмі 
вибіркової дисципліни «Українська мова 
як іноземна» та спрямоване на розвиток 
усного і писемного фахового мовлення, 
поповнення словникового запасу. Методика 
виконання практичної роботи на занятті 
передбачає: повторення засвоєної лексики; 
вивчення нової теми; виконання тренуваль-
них вправ; роботу з текстом; перевірку 
вхідного та вихідного рівнів знань. Заняття 
структуроване згідно з вимогами до прак-
тичних занять у закладах вищої освіти, 
а також адаптоване до комунікативних 
потреб іноземних студентів. Запропонова-
ний навчально-методичний матеріал, спря-
мований на реалізацію комунікативного під-
ходу до вивчення іноземних мов, базується 
на принципах науковості, доступності, 
систематичної послідовності, зв’язку тео-
рії з практикою. У процесі підбору завдань 
велику увагу приділено загальним методич-
ним принципам навчання видам мовленнєвої 
діяльності (наближення навчальних діалогів 
до життя, що відображено у лексико-струк-
турній організації; кожна частина має свою 
провідну тему, якій підпорядкований лексич-
ний матеріал). Принцип ситуативності є 
одним з основних у комунікативному підході 
до навчання мови як іноземної. Акцентовано, 
що актуальним у сучасній лінгводидактиці є 
розроблення навчально-методичного забез-
печення, яке сприяло б формуванню комуні-
кативної компетенції, готовності до забез-
печення комунікативних потреб не лише у 
навчально-професійній сфері, а й передба-
чало формування базових комунікативних 
навичок, необхідних для успішної адаптації 
в іноземному соціокультурному середовищі. 
Авторська методична розробка орієнто-
вана на студентів, що володіють мовою на 
початковому рівні.

Ключові слова: українська мова як іноземна, 
методична розробка, комунікативний підхід, 
студенти-іноземці, компетенція.

Methodical work of Ukrainian as a foreign language 
for teachers in higher education is presented. The 
content and types of works are determined, special 
vocabulary and the most used semantic-syntactic 
structures are considered. The tasks are built on the 
basis of a communicative approach, the content of 
which corresponds to the curriculum of the elective 
discipline «Ukrainian as a foreign language». The 
class is structured according to the requirements for 
practical classes in higher education and is adapted 
to the communicative needs of foreign students. A 
system of exercises aimed at the development of 
oral and written professional speech is presented. 
It is emphasized that mastering the course «Ukrai-
nian as a foreign language» not only involves the 
formation of basic communication skills necessary 
for successful adaptation in a foreign socio-cultural 
space, but also plays an important role in obtaining 
the chosen specialty, as practical language acquisi-
tion allows competent communication. It is empha-
sized that relevant in modern linguodidactics is the 
development of educational and methodological 
support, which would contribute to the formation of 
communicative competence, readiness to provide 
basic communicative needs in the educational and 
professional sphere. The system of tasks is devel-
oped in accordance with the program requirements, 
is based on the principles of scientificity, accessibil-
ity, systematicity and consistency, the connection 
of theory with practice. The proposed educational 
and methodical material is aimed at implementing 
a communicative approach to learning foreign lan-
guages, aims to expand the vocabulary of medical 
topics, the development of skills to use the learned 
vocabulary, to build utterances in accordance with 
grammatical norms of the Ukrainian as a foreign 
language, oral and written skills and is tested by 
authors in Ukrainian language as a foreign one 
classes. The methodological instruction proposed 
in the article is aimed at students who speaks the 
language at the elementary level.
Key words: Ukrainian as a foreign language, 
methodical work, communicative approach, 
foreign students, competence.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У процесі оптимізації освітнього процесу актуаль-
ним залишається питання методичного забез-
печення вивчення української мови як іноземної. 
Навчально-методичні розробки містять матеріали 
різної складності, які спрямовані для формування 
стійких мовленнєвих та комунікативних компетенцій  

студентів-іноземців на рівні навчання А1-В1. Для 
вільного оволодіння українською мовою як іноземною 
необхідне засвоєння чотирьох загальноприйнятих 
видів мовленнєвої діяльності: слухання (аудіювання), 
говоріння, читання, письма. У методичних розроб-
ках до практичних занять запропоновано різнома-
нітні комунікативні завдання з метою практичного  
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застосування різних видів мовленнєвої діяльності у 
процесі вивчення української мови як іноземної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методиці викладання української мови як іно-
земної присвятили свої праці Д. Мазурик [4], 
І. Кочан [2], Г. Шелест [8] та ін. Навчально-мето-
дичні матеріали окремих змістових тем для 
вивчення української мови як іноземної представ-
лено у працях І. Заліпської, Т. Мельник [1], І. Лин-
чак [3], О. Мисик, О. Новіцької [5], К. Стефанишин, 
В. Зевако [7], Л. Шеремети [9]  та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання навчально-мето-
дичного забезпечення дисциплін у навчальному 
процесі у роботі викладача-початківця є однією 
з основних проблем, тому вважаємо доцільним 
ділитися набутим досвідом в укладанні методич-
них розробок практичних занять із вивчення укра-
їнської мови як іноземної.

Мета статті – запропонувати авторську методичну 
розробку для викладачів до теми «Спілкуємося 
на вокзалі й в аеропорту. Порядкові числівники 
(дев’ята година). Питальні конструкції куди? 
звідки?» на заняттях з української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. Авторську мето-
дичну розробку укладено з урахуванням програм-
них вимог і підпорядковано меті дисципліни – прак-
тичному оволодінню українською мовою на рівні 
А1-А2, достатньому для здійснення пізнавальної 
діяльності в соціокультурній та освітній сферах.

ТЕМА «СПІЛКУЄМОСЯ НА ВОКЗАЛІ 
Й В АЕРОПОРТУ. ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 
(ДЕВ’ЯТА ГОДИНА). ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 
КУДИ? ЗВІДКИ?».

Актуальність теми. Оволодіння загальновжи-
ваною лексикою теми «Спілкуємося на вокзалі 
й в аеропорту. Порядкові числівники (дев’ята 
година). Питальні конструкції куди? звідки?» як 
невід’ємною частиною процесу вивчення основ укра-
їнської мови на рівнях А1-А2 допоможе студентам-
іноземцям на належному рівні адаптуватися в новому 
для них українськомовному оточенні. Вивчення, 
розуміння й інтерпретація лексики побутової сфери 
через граматичний матеріал (порядкові числівники 
на позначення часу, питальні конструкції «куди?» 
«звідки?») у відповідних висловлюваннях сприятиме 
формуванню в іноземних студентів мовленнєвої та 
комунікативної компетенції відповідно до основних 
положень теорії мовленнєвої діяльності.

Навчальні цілі:
Знати: активну лексику теми «Спілкуємося на 

вокзалі й в аеропорту. Порядкові числівники 
(дев’ята година). Питальні конструкції куди? 
звідки?» й особливості її використання у сфері 
побутового мовлення.

Уміти: застосовувати вивчений лексичний 
матеріал на практиці (вести діалог на вокзалі й в 
аеропорту; граматично правильно ставити запи-

тання; використовувати порядкові числівники на 
позначення часу); передавати зміст прочитаного 
чи прослуханого; відповідати на запитання; скла-
дати й відтворювати діалоги, монологи.

Виховні цілі заняття: шляхом практичного 
використання засвоєного матеріалу виховувати у 
студентів пізнавальний інтерес і повагу до мови 
країни, у якій вони навчаються; удосконалювати 
їхню комунікативну компетенцію як передумову 
успішної професійної діяльності лікаря.

План та організаційна структура практичного 
заняття

№ 
з/п

Етапи та основні 
питання Час Обладнання 

1 Організаційні заходи 2 хв. – журнал; 
– методична 
розробка для 
викладача;
– методична 
вказівка для 
студентів; 
– робочий зошит;
– відеопроєктор

2 Оголошення теми, 
мети заняття

3 хв.

3 Перевірка вхідного 
рівня знань студентів

10 
хв.

4 Робота з новою темою:
– виконання граматич-
них вправ;
– ознайомлення з 
лексикою; 
– читання і письмо;
– тренування комуніка-
тивних навичок

60 
хв.

5 Перевірка вихідного 
рівня знань студентами

10 
хв.

6 Підведення підсумків, 
оголошення оцінок, 
домашнє завдання

5 хв.

Матеріали методичного забезпечення 
заняття

І. Підготовчий етап.
Перевірка вхідного рівня знань.
Напишіть назви транспортних засобів.

ІІ. Основний етап.
2.1 Актуалізація знань і перевірка домаш-

нього завдання.
Вправа 1. Узгодьте слова в лівій і правій 

колонці.
1. Летіти a) вдома 
2. Пливти b) Літаком
3. Їхати c) пішки 
4. Ходити d) Кораблем
5. Кататися e) на велосипеді
6. Залишатися f) Автобусом
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Вправа 2. Повторення: використання поряд-
кових числівників. Прочитайте правильно:

1) 5-й автобус;
2) 42-й поїзд;
3) 10-та машина;
4) 1-е заняття;
5) 2-га година.
2.2. РОБОТА З НОВОЮ ТЕМОЮ
Погляньте на фото. Скажіть, будь ласка, котра 

година?

ГРАМАТИКА
КОТРА ГОДИНА? О КОТРІЙ ГОДИНІ? 

В українській мові години завжди вказуємо порядковими числівниками, а хвилини – кількісними числівниками.

Котра година?

feminine ordinal numerals in the 
Nominative case

О котрій годині?
о/об (at)+feminine ordinal numerals in 
the Locative case 

10:00
десята година 
It’s ten o’clock

10:00
о десятій годині 
At ten o’clock

Але: об одинадцятій годині
30 хвилин – пів години 

пів (half) + на + feminine ordinal 
numerals in the Accusative case

10:30 
It’s half past ten

1) десята година тридцять хвилин;
2) пів на одинадцяту.

До тридцяти хвилин вживаємо при-
йменник ПО або НА.

quantity of minutes +ПО (past) + 
feminine ordinal numerals in the 
Locative case

10:15 
It’s a quarter past ten

1) десята година п’ятнадцять хвилин;
2) п'ятнадцять хвилин по десятій;
3) п'ятнадцять хвилин на одинадцяту.

Після тридцяти хвилин вживають 
прийменник ЗА або ДО.
 
За (to) + quantity of minutes + feminine 
ordinal numerals in the Nominative case

10:45 
It’s a quarter to ten

1) десята година сорок п’ять хвилин;
2) за п'ятнадцять хвилин одинадцята. 
3) за чверть одинадцята;
4) чверть до одинадцятої.

Вправа 3. Котра година?
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Вправа 4. Напишіть час за зразком.
ЗРАЗОК: 6:00 – шоста година
1) 7:00 -
2) 7:30 -
3) 8:40 -

4) 9:05 -
5) 20:00 -
Вправа 5. Розгляньте фото. Що це? Які види 

транспорту використовуються у цих місцях?

Дайте відповіді на запитання. 
1. Скільки валіз ви берете з собою, коли подорожуєте чи їдете в поїздку? 
2. Чи робите ви фото на вокзалі чи в аеропорту? 
3. Як часто ви користуєтеся таксі, автобусом, потягом, літаком?
4. Чи купуєте ви квитки на потяг, автобус, літак у касі чи онлайн?
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ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ КУДИ? ЗВІДКИ?
Interrogative construction  
Where to? Where from?

1.Він їде в Україну  / Він їде до України – He 
is traveling to Ukraine.

This sentence answer the question 
Куди?  (Where to?).

Куди він (іде) їде? Він їде до України (до + Р.в.)
Куди він (іде) їде? Він їде в Україну (у(в) + Зн.в.)
Коли ми відповідаємо на питання «Куди?» 

(Where to?) і вказуємо на напрям руху, прийменник 
«до» завжди вживається з формою родового від-
мінка іменника (до України); прийменник у(в) – з 
формою знахідного відмінка іменника (в Україну).

2. Вона йде на вечірку. – She goes to a party.
This sentence answer the question 

Куди?  (Where to?).

на пошту
на вокзал
на ринок

Куди вона (йде) їде? Вона йде на вечірку 
(на + Зн.в.)

3. Він їде з Індії. – Нe’s coming from India. 
This sentence answer the question 

Звідки?  (Where from?).

зі Львова

Звідки він іде (їде)? Він їде з Індії (з + Р.в.)

Коли ми відповідаємо на питання «Звідки?» 
(Where from?) і також вказуємо на напрям руху, 
прийменник з завжди вживають з іменниками 
родового відмінка (з Києва, з Індії, з України). 

Вправа 6. Доповніть речення. Запишіть 
іменники у знахідному відмінку.

*Вправа 7. Пишіть за зразком.
Зразок: Звідки він їде? (Нігерія). – Він іде з 

Нігерії.
Куди він їде? (Одеса). – Він їде до Одеси.
1. Звідки він їде? (Україна).
2. Куди він їде? (Індія).
3. Звідки ти зараз їдеш? (Івано-Франківськ).
4. Куди ти зараз їдеш? (Київ).
5. Звідки вона їде? (Львів).
6. Куди вона їде? (Київ).
Вправа 8. Скажіть за зразком.

З Р А З О К № 1.

− Куди ти йдеш?
− Я йду на вокзал.
− Що ти хочеш купити?
− Я хочу купити квиток на потяг до Львова.
− Скільки коштує квиток до Львова?
− Квиток коштує 450 гривень.

З Р А З О К № 2.

− Коли прибуває поїзд з Лондона?
− О 5:30.
− На яку платформу?
− Платформа № 4.
− Дякую.

Вправа 9. Робота з текстом. Прочитайте 
текст. Стежте за правильним наголошуванням 
та вимовою.

Мене звати Зейн. Ми всією сім'єю поїдемо до 
Києва. Тато придбав КВИТКИ/TICKETS онлайн. 
Мама склала ВАЛІЗИ/SUITCASES на дорогу. Я взяв 
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цікаву книжку. Подорож до Києва була запланована 
на суботу. На ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ/AT TRAIN 
STATION ми приїхали автобусом двадцятого марш-
руту на годину раніше. Свій багаж / BAGGAGE 
ми віддали В КАМЕРУ СХОВУ/CLOAK ROOM. 
В ДОВІДКОВОМУ БЮРО/INFORMATION OFFICE 
дізналися, з якої колії ВИРУШАЄ/TO LEAVE наш 
ПОТЯГ/TRAIN. Потім зайшли в ЗАЛ ЧЕКАННЯ/
WAITING ROOM. За п'ятнадцять хвилин до ВІД-
ПРАВЛЕННЯ/TO LEAVE потягу ДИСПЕТЧЕР/
DISPATCHER оголосив посадку. Нумерація вагонів 
З ХВОСТА ПОТЯГУ/FROM TAIL OF THE TRAIN.

На третій КОЛІЇ/TRACK вже стояв готовий до 
відправлення на Київ ПОЇЗД/TRAIN. ПОСАДКА/
BOARDING на нього розпочалася. Ми відшукали свій 
другий ВАГОН/CARRIAGE. Тато подав квитки ПРО-
ВІДНИКОВІ/CONDUCTOR, і ми всі троє пройшли до 
четвертого КУПЕ/COMPARTMEN, в якому мали їхати.

9.1. Дайте відповіді на питання:
1. Куди їде Зейн?
2. Чим вони приїхали на залізничний вокзал?
3. Куди вони віддали свій багаж?
4. Де вони чекали до відправлення поїзда?
5. На котрій колії стояв поїзд до Києва?

9.2. Прочитайте текст ще раз. Виберіть пра-
вильну відповідь.

1. Ми всією сім'єю поїдемо до ….
a) Києва; b) Івано-Франківська; c) Львова.
2. Подорож до Києва була запланована на ….
a) суботу; b) неділю; c) понеділок.
3. Свої речі ми віддали в ….
a) касу; b) камеру схову; c) залишили вдома.
5. На третій колії вже стояв готовий до відправ-

лення на Київ ….
a) автобус; b) літак; c) потяг.
4. Ми всі троє зайшли до .….
a) до першого купе; b) до четвертого купе;  

c) до шостого купе.

Вправа 10. Встановіть відповідність між 
словами (словосполученнями) з таблиці і 
малюнками:

a) купувати квитки в касі g) купувати квитки онлайн
b) зал чекання k) їхати потягом

c) платформа / перон m) реєстрація на рейс 
d) летіти літаком n) інформаційне табло

e) зал чекання польоту p) колія
f) довідкове бюро s) камера схову 
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Вправа 11. Виберіть до десяти слів, що 
стосується аеропорту. Напишіть українською 
мовою. 

1. hotel 5. take off 9. flight tickets 13. taxi

2. pilot 6 .suitcase 10. runway 14. custom

3. security 7. train 11.check-in 15. to go

4 .magazine 8. passport 12.stewardess 16. business 
class

ІІІ. Перевірка вихідного рівня знань.
Виконайте тестові завдання.

1. Зараз … година.
a) два
b) друга
c) дві

2. Він їде до… .
a) Києва
b) Київ
c) Києві 

3. Поїзд… до Києва о 8:00.
a) прибуває
b) приходить
c) прилітає

4. Я приїхав з… .
a) Індія
b) Індії
c) Індію

5. Зараз … година 
a) один
b) першої
c) перша

6. Їхати… 
а) автобусом
b) автобус 
c) автобусі 

ІV. Домашнє завдання. Напишіть. Слова в 
дужках поставте у правильній формі.

У вівторок я приїду до (Київ) _______. На вок-
зал__ мене зустріне друг. Я буду у (Київ)_______ 
майже цілий тиждень. У неділю я виїду  
з (Київ)_____ ввечері і приїду до (Львів)________  
у понеділок зранку.

Vocabulary
flight – політ, рейс
to take off – злітати
to land – приземлятися
passport control – 
паспортний контроль
baggage reclaim – пункт 
повернення багажу
boarding card – 
посадковий талон
gate – прохід на посадку
check– in /  – реєстрація
hand luggage – ручний 
багаж
to board the plane – сідати 
на літак
departures gate – термінал 
відправлення
departure lounge – зал 
очікування польоту
duty-free – без сплати 
мита
pass through costoms – 
пройти митницю
laggage – ручна поклажа

railway station – 
залізничний вокзал
timetable– розклад
fast train– швидкий поїзд
through train– прямий 
поїзд
first (second, third) class 
car – вагон першого 
(другого, третього) класу
information office – 
довідкове бюро
booking office – каса
full ticket – квиток за повну 
вартість
single ticket – квиток в 
один кінець
return ticket– квиток в 
обидва кінці
cloak room – камера схову
baggage – багаж
waiting room – зал 
чекання
cloak room – камера схову
track– колія 
platform – 
платформа /перон 
boarding – посадка 

Висновки. Комунікативний підхід до 
вивчення української мови як іноземної перед-
бачає постійний пошук нових способів і форм 
навчальної діяльності здобувачів освіти. Сис-
тема завдань до вивчення теми «Спілкуємося 
на вокзалі й в аеропорту. Порядкові числівники 
(дев’ята година). Питальні конструкції куди? 
звідки?» допоможе студентам-іноземцям сфор-
мувати відповідні вміння і навички, необхідні для 
їхнього повсякденного спілкування, що є одним 
із важливих чинників успішного навчання. Пер-
спективу подальших досліджень у вибраному 
напрямі вбачаємо в розробленні навчально-
методичних матеріалів для вивчення української 
мови як іноземної.
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ПРАКТИЧНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ЗВО ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
PRACTICAL WAYS OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY IN FORMATION 
OF UNIVERSITY STUDENTS’ WILLINGNESS TO CONDUCT SCIENTIFIC 
RESEARCH ON THE BASIS OF ACADEMIC INTEGRITY

У статті презентується технологія фор-
мування готовності студентів університе-
тів до науково-дослідницької діяльності на 
засадах академічної доброчесності. Аналізу-
ються наукові підходи до визначення змісту 
поняття «академічна доброчесність» у 
сучасній світовій науці та розгляд у науко-
вому дискурсі проблематики її забезпечення 
у науково-дослідницькій діяльності. Зверта-
ється увага на недостатню вивченість про-
цесів формування академічної доброчесності 
студентів у ЗВО. Надається авторське 
визначення технології, що презентується. 
Зазначається, що реалізація технології фор-
мування готовності студентів до науково-
дослідницької діяльності на засадах акаде-
мічної доброчесності була організована у 
навчальному процесі Харківського національ-
ного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова. Формування у студен-
тів готовності до цього виду діяльності 
здійснювалося у процесі викладання дисциплін 
суспільно-гуманітарного циклу, у межах яких 
закладалися основи понятійного апарату 
наукового дискурсу,   дисциплін фахового 
спрямування, що слугували основною базою 
для здійснення науково-дослідної діяльності 
студентів та дисциплін магістерської про-
грами підготовки фахівців, які виступали як 
тестовий цикл, що дає змогу констатувати 
рівень сформованості готовності студен-
тів. Надаються суттєві характеристики 
технології та наводяться особливості фор-
мування компонентів готовності студен-
тів до науково-дослідницької діяльності на 
засадах академічної доброчесності: моти-
ваційно-рефлексивного, когнітивно-комуні-
каційного, деонтологічного, організаційного 
та оцінно-результативного. Розкриваються 
різні аспекти впровадження технології на 
конкретних прикладах. Робиться висновок 
щодо ефективності впроваджених заходів і 
необхідності подальшого розроблення щодо 
виявлення особливостей упровадження 
зазначеної технології залежно від спеціаль-
ності та спеціалізації студентів.
Ключові слова: педагогічна технологія, 
академічна доброчесність, науковий 

плагіат, науково-дослідна робота 
студентів.

The article represents the technology in forma-
tion of university students’ willingness to conduct 
scientific research on the basis of academic 
integrity. New scientific approaches towards the 
defining the content of “academic integrity” notion 
have been analyzed as well as the researches of 
given issue and its support in scientific activities. 
Attention is paid to insufficient research of the pro-
cesses of formation of academic integrity among 
university students. Author’s definition of the pre-
sented technology has been given. It has been 
stated that the implementation of the technology 
in formation of university students’ willingness to 
conduct scientific research on the basis of aca-
demic integrity has been organized in the learning 
process at O.M. Beketov National University of 
Urban Economy in Kharkiv. The formation of uni-
versity students’ willingness for such activities had 
been conducted during the process of teaching 
subjects of social and humanitarian cycle. Within 
these subjects the foundations of the conceptual 
apparatus of scientific discourse had been laid as 
well as within the subjects of professional orienta-
tion, which had served as the basis for research 
activities of students, and the subjects of the mas-
ter's program of training specialists which had 
served as the test cycle that ensured the level of 
formation of students' willingness. The essential 
characteristics of technology have been given and 
the special features of forming the components of 
students' willingness to conduct scientific research 
activities on the basis of academic integrity have 
been presented: motivational-reflexive, cognitive-
communicative, deontological, organizational and 
evaluative-effective. Various aspects of technol-
ogy implementation have been presented on 
specific examples. Conclusions have been drawn 
as for the effectiveness of the implemented mea-
sures and the need for further development to 
identify the features of the implementation of this 
technology depending on the specialty and aca-
demic programs of students.
Key words: educational technology, academic 
integrity, plagiarism in scientific writing, scientific 
research of students.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасному суспільстві існує підвищений попит 
на фахівців, які спроможні оперативно вирішу-
вати проблеми, реалізовувати творчі ідеї у кінце-
вому продукті діяльності, що затребуваний світо-
вим ринком. Саме вищій освіті, що готує фахівців 
такого рівня, належить значний науковий інте-
лектуально-творчий потенціал, здатний утілити 
людські продуктивні ресурси, що забезпечують 
прогрес розвитку суспільства. Вищу освіту слід 
розуміти й як особистісне надбання для виконання 
професійної діяльності, тому що саме в процесі 

професійної підготовки у ЗВО важливим є не лише 
оволодіння основами вибраної спеціальності, а й 
визначення можливих горизонтів власного осо-
бистісного та професійного розвитку. Професійній 
підготовці майбутніх фахівців до вирішення прин-
ципово нових завдань сприяє науково-дослідна 
діяльність студентів, тобто опанування ними 
методології наукових досліджень для результа-
тивного пошуку вирішення проблемних ситуацій у 
професійній діяльності. Але під час формування 
готовності студентів до науково-дослідницької 
діяльності слід постійно пам’ятати, що академічна  
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культура й академічна доброчесність є 
невід’ємними складниками соціально відповідаль-
ної поведінки особистості протягом усього життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика забезпечення академічної добро-
чесності у науково-дослідницькій діяльності про-
тягом останніх років є актуальною у науковому 
дискурсі. Зміст поняття «академічна доброчес-
ність» (academic integrity, academic honesty) проа-
налізовано у працях зарубіжних і вітчизняних нау-
ковців, таких як Т. Ґаллант, М. Рой, М. Гарфінкель, 
Л. Шлессельман, Дж. Бейлі, Р. Барбато, М. Дойчик, 
Ю. Малогулко, І. Тодорова, О. Семеног, Т. Іщенко 
та ін. Підсумовуючі наукові підходи до визначення 
світовими вченими цього поняття у ракурсі вищої 
освіти, О. Чумак під академічною доброчесністю 
розуміє «багатогранну категорію, яка визначає 
систему правових та морально-етичних принципів 
і правил під час здобуття вищої освіти та надання 
послуг із вищої освіти, які забезпечують високу 
якість отриманих навчальних та наукових резуль-
татів» [4, с. 9]. Поняття академічної доброчес-
ності включає у себе такі цінності, як запобігання 
шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримка 
академічних стандартів; чесність і ретельність у 
дослідженнях та науковому видавництві [1, с. 9]. 
Науковці наполягають, що суть розв’язання про-
блеми академічної доброчесності полягає, насам-
перед, у світоглядно-ціннісній площині. Академічна 
доброчесність означає, що «в процесі навчання 
та дослідницької роботи студенти, викладачі та 
науковці повинні керуватися, передусім, принци-
пами чесної праці та навчання, що є невід’ємним 
складником академічної культури та передумовою 
успішного розвитку суспільства» [3, с. 56].

Предметом уваги науковців є також вивчення 
міжнародного досвіду забезпечення академічної 
чесності (Т. Лічман, О. Ковальчук, Л. Потапюк), 
аналіз поширених форм академічної недоброчес-
ності та методи боротьбі з академічним плагіа-
том (О. Гайтан, А. Горошко, К. Зозуля, Т. Івахнюк, 
К. Поляк, О. Рижко, В. Сацик, Г. Ульянова), дослі-
дження академічної доброчесності в контексті роз-
витку вищої освіти (Т. Добко, Т. Фінікова, А. Артюхов, 
Д. Сопова), упровадження принципів академічної 
доброчесності в освітньому та науковому серед-
овищі (Ю. Гаруст, О. Вертеш-Гопак, О. Денисюк, 
Д. Задирака, В. Червоний) тощо. Огляд теоретич-
них підходів та результатів емпіричних досліджень 
академічного шахрайства здійснено Є. Шмельо-
вою. Ґрунтовним є також емпіричне дослідження 
проявів академічної недоброчесності і фактів плагі-
ату в американських коледжах, здійснене С. Блюм 
[5]. Процес формування академічної чесності в 
освітньому процесі в школі досліджували О. Кри-
кова, С. Певко, О. Гужва та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід зауважити, що, незва-

жаючи на значну кількість наукових розвідок, зде-
більшого за межами уваги дослідників залишилися 
процеси формування академічної доброчесності 
студентів у ЗВО.

Мета стаття. Мета роботи полягає у презента-
ції розробленої нами технології формування готов-
ності студентів ЗВО до науково-дослідницької 
діяльності на засадах академічної доброчесності, 
розкритті суттєвих її характеристик та особливос-
тей упровадження, визначенні її перспективних 
можливостей.

Виклад основного матеріалу. Формування 
готовності студентів до науково-дослідницької 
роботи є одним з актуальних напрямів розвитку 
освітнього процесу у ЗВО, і найважливішим при 
цьому є врахування принципів академічної добро-
чесності. Спираючись на проаналізовані наукові 
матеріали і власні висновки, ми розуміємо техно-
логію формування готовності студентів до науково-
дослідницької діяльності на засадах академічної 
доброчесності як сукупність взаємодії викладачів, 
спрямованої на становлення й розвиток особис-
тості студента як майбутнього науковця та (або) 
фахівця, який керується у власній діяльності прин-
ципами доброчесності, а також систему цілей, 
змісту, методів, форм, засобів, способів та прийо-
мів навчання, видів контролю й корекції, що пое-
тапно впроваджуються у навчальний процес ЗВО 
та гарантують досягнення кінцевого результату.

Межі статті не дають можливості надати 
детальну характеристику кожному з розроблених 
нами аспектів технології, зазначимо лише, що 
її складниками було визначено описово-цільо-
вий, що містить мету, завдання та попередню 
діагностику сформованості готовності студентів 
до науково-дослідницької діяльності на засадах 
академічної доброчесності; наукознавчий, який 
установлює методологічні засади та головні прин-
ципи реалізації технології; процесуально-дієвий, 
що характеризує зміст реалізації технології, та 
оцінно-рефлексивний складник, який визначає 
критеріально-показниковий апарат дослідження 
та презентує його результати.

Практичні шляхи впровадження технології 
формування готовності студентів ЗВО до науково-
дослідницької діяльності на засадах академіч-
ної доброчесності передбачали конструювання 
цілісного педагогічного процесу і були реалізовані 
у навчальному процесі Харківського національ-
ного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова.

Основними дисциплінами, у межах яких здій-
снювалася підготовка студентів до науково-
дослідницької діяльності, було вибрано дисци-
пліни суспільно-гуманітарного циклу, у межах 
яких закладалися основи понятійного апарату 
наукового дискурсу, структури різного виду науко-
вих продуктів («Українська мова за професійним  
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спрямуванням», «Іноземна мова», «Основи 
права», «Основи наукового дослідження»),  дис-
ципліни фахового спрямування (у нашому разі 
всі фахові дисципліни були за спеціальністю 
«Архітектура»): «Історія архітектури, містобу-
дування та мистецтва», «Архітектурне проекту-
вання» (курсова), «Архітектурне моделювання», 
«Основи районного планування», «Урбаністика») 
та дисципліни магістерської програми підготовки 
фахівців за означеним профілем («Комплексне 
архітектурне проєктування», «Комплексний про-
єкт будівлі громадського призначення» (курсова)), 
які виступали як тестовий цикл, що дає змогу кон-
статувати певний рівень сформованості готовності 
студентів до науково-дослідницької діяльності.

Реалізація розробленої нами технології перед-
бачала формування певних компонентів готов-
ності студентів ЗВО до науково-дослідницької 
діяльності на засадах академічної доброчесності. 
Першим кроком було формування мотиваційно-
рефлексивного компоненту (мотивів творчого під-
ходу до навчальної діяльності, виявлення науко-
вої креативності, самостійного творення нового, 
відповідальності за наукові продукти). Результа-
тивним у цьому аспекті виявилося використання 
рефлексивних вправ щодо професійного само-
розвитку, визначення місця наукового пізнання 
у майбутній професійній діяльності, залучення 
студентів до аналізу результатів власної наукової 
діяльності, забезпечення «інформаційної насиче-
ності» та «інформаційного комфорту» (можливість 
користування арсеналом добре організованих 
джерел інформації, зокрема вільним безкоштов-
ним доступом до ресурсних баз видань Scopus та 
Web of Scienсе) тощо. Отже, у студентів створю-
валося усвідомлення необхідності копіткої праці 
задля результативності діяльності. Ефективним 
мотиватором виявилося також усвідомлення сту-
дентами корисності власного наукового доробку 
для загальної наукової або комерційної теми.

Формування когнітивно-комунікаційного ком-
поненту відбувалося у межах двох аспектів: 
впливу на когнітивно-пізнавальну сферу студен-
тів щодо набуття знань і компетенцій науково-
дослідницької діяльності та виявленні означених 
компетенцій у наукових та дослідницьких захо-
дах або продуктах, до яких студенти мали мож-
ливість долучитися у позанавчальній діяльності. 
Так, наприклад, у межах викладання дисципліни 
«Українська мова за професійним спрямуванням» 
та «Іноземна мова» досить велику увагу приді-
лялося навчанню студентів створювати наукові 
тексти. Робота з поняттєвим апаратом та тема-
тичною проблематикою наукового дослідження 
організовувалася у межах викладання дисципліни 
«Основи наукового дослідження» та дисциплін 
фахового спрямування. Під час вивчення дисци-
пліни «Основи наукового дослідження», крім кла-

сичної схеми підготовки студентів до написання 
курсової роботи, обов’язково акцентувалася увага 
на темі формування наукового мислення дослід-
ника, оскільки для формування його компетенцій 
важливим є розвиток особливого типу мислення, 
що спрямоване на розвиток і якісне перетворення 
суспільства в окремих його галузях. Із цією метою 
на заняттях використовувався банк кейсів із про-
блемами, що стосуються конкретної галузі й вод-
ночас є важливими для суспільства, наукового 
підходу у вирішенні конкретної проблеми у цілому, 
зокрема якщо проблема виявляється на міжгалу-
зевому рівні. При цьому орієнтувалися на усвідом-
лення студентами п'яти типів протиріч: протиріччя 
експерименту (протиріччя між двома або кількома 
дослідними даними); протиріччя між дослідом і 
теорією (фактом і узагальненням); протиріччя між 
старою і новою (менш і більш повною) теоріями; 
протиріччя між двома співіснуючими односто-
ронніми теоріями; протиріччя між об'єктивними 
і суб'єктивними чинниками в конкретній системі 
[2, с. 88]. Варто зазначити, що ефективним для 
застосування на заняттях завжди вважався при-
йом візуалізації, який у сучасному навчанні якісно 
перетворений способом відеопрезентацій.

Для розвитку наукового мислення, необхідного 
у дослідницькій діяльності, широко використову-
валися асоціативні методи наукового пошуку. Так, 
ефективними виявилися вправи на актуалізацію 
асоціативно-метафоричного мислення студентів 
(віднаходження логічного зв’язку між двома зовсім 
різними поняттями, що з’ясовувався у процесі асо-
ціативного переходу). Для розвитку нешаблонного 
мислення використовувався прийом інтерпретації 
значення метафор у технічних термінах, при цьому 
звернемо увагу, що розширенню простору пошуку 
ідей сприяло застосування не однієї, а низки мета-
фор (гірлянди метафор): концентрованих гірлянд 
(по-різному виражають одне й те саме поняття); 
гірлянд послідовних метафор (попередня мета-
фора є ключовим поняттям для утворення наступ-
ної). Прикладом такого метафоричного заміщення 
можна вважати оригінальні вправи з дисципліни 
«Урбаністика», у процесі яких студенти мали від-
найти заміщення поняттям «точкова забудова», 
«локація», «середовище» (метафоричні форми: 
відірвані від спільноти, ціль збору, ріка однодумців).

У формуванні когнітивно-комунікативного ком-
поненту велике значення надавалося організації 
комунікаційних можливостей наукового самови-
явлення студентів, яке відбувалося у різних фор-
мах зовнішньої (позанавчальної) наукової діяль-
ності, зокрема у конкурсних заходах (олімпіади, 
конкурси, гранти, стипендіальні програми тощо). 
Організація наукової взаємодії студентів із викла-
дачами виявлялася передусім у залученні майбут-
ніх фахівців до науково-дослідної роботи кафедр. 
Результатами такої співпраці стали спільні наукові 
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продукти викладачів і студентів: «Містобудівельні 
аспекти створення системи суспільного вело-
прокату у м. Харків», «Проблеми і шляхи вирі-
шення транспортної інфраструктури у плануванні 
сучасних міст», «Вплив факторів зовнішнього 
середовища на обсяги перевезення пасажирів 
метрополітеном», «Екомісто – сучасне втілення 
технологій майбутнього» та ін. Розвиток готов-
ності до науково-дослідницької діяльності студен-
тів відбувався у межах заходів, спрямованих на 
усвідомлення важливості наукових компетенцій 
для подальшого фахового самовиявлення. Так, 
взаємодія з роботодавцям у межах архітектурно-
дизайнерського конкурсу TILE AS STYLE на кращу 
розробку колекцій керамічної плитки спрямову-
вала студентів до якнайкращого виявлення влас-
ної готовності до наукових досліджень із метою 
отримання запрошення на перше робоче місце.

Формування деонтологічного компоненту від-
бувалося у межах викладання гуманітарних дис-
циплін. Наприклад, до змісту дисципліни «Укра-
їнська мова за професійним спрямуванням» 
було введено тему «Академічна доброчесність», 
що мало за мету ознайомлення студентів із про-
блемою недоброчесності, зокрема плагіату у різ-
них сферах життя, усвідомлення змісту понять 
«плагіат» та «академічний плагіат», визначення 
ролі процесів запобігання академічному плагіату 
й боротьби з ним в академічних середовищах. 
Перше завдання виконували шляхом представ-
лення студентам видів плагіату у різних мистець-
ких галузях: кінематографі, музиці. Окрім того, 
студенти мали змогу самі долучитися до пошуку 
плагіатних форм у творчості виконавців, зокрема 
після перегляду музичних добірок YouTubе-каналу 
(http://dziga.meta.ua/5843777.video?pav=1).

Для усвідомлення понять, пов’язаних з ака-
демічною недоброчесністю, було створено пре-
зентацію, у змісті якої виокремлювалися види 
плагіату за західноєвропейською класифікацією, 
наприклад: CLON – дослівне копіювання чужої 
роботи; FIND-REPLACE – заміна ключових слів та 
фраз зі збереженням основного змісту джерела; 
RECYCLE – значні запозичення з попередніх робіт 
самого автора без цитування, тобто само плагіат, 
та ін.  Окрім того, студентів ознайомлювали з про-
блемою ненавмисного плагіату, який може бути 
результатом невміння науковця працювати з тек-
стом. Розуміння зазначеного надавало можливість 
студентам усвідомлювати суспільні позиції щодо 
проблеми академічного плагіату, видів боротьби з 
ним та засобів його запобігання, пропонованих у 
межах академічних середовищ різних країн.

Ураховуючи те, що формування доброчесності 
тісно пов’язане зі знаннями студентів про інтелек-
туальну власність, у зміст дисципліни «Основи 
права» було введено модуль «Право інтелекту-
альної власності», у межах якого розглядалися 

питання об’єктів права інтелектуальної власності; 
правового захисту від недобросовісної конкурен-
ції; захисту авторського права та суміжних прав. 
Корисною для студентів стала інформація про 
сервіси перевірки роботи на плагіат, зокрема 
Unplag – сервіс із перевірки робіт на плагіат, 
створений українськими розробниками у 2014 р. 
У межах ХНУМГ імені О.М. Бекетова цей сервіс 
використовується як програма, що інтегрується з 
навчальною системою Moodle. На заняттях сту-
денти мали можливість долучитися до навчальної 
перевірки наукових робіт на плагіат через зазна-
чену систему. Кольорове виділення фрагментів 
тексту, який система визначала як неправомірно 
запозичений, ставало свідченням того, що жодна 
маніпуляція несамостійної роботи не буде при-
йнята до перевірки викладачем без попередньої 
перевірки в електронній програмі.

У формуванні організаційного компоненту готов-
ності до науково-дослідницької діяльності переду-
сім звертали увагу на ознайомлення студентів із 
тайм-менеджментом як здоров’язбережувальною 
технологією, яка допомагає здійснювати діяльність 
продуктивно та ефективно з найменшою кількістю 
витраченого часу. Для впливу на увагу використо-
вували вправи на виявлення зайвого (наприклад, 
неправильно використаного терміна) у текстах нау-
кового стилю, порушення логіки у вступі й висно-
вках тощо. Ефективним як для розвитку уваги, так 
і для формування компетенції оформлення науко-
вого тексту виявилися вправи на виявлення поми-
лок в оформленні цитованих джерел. Окрім того, 
студентам давали можливість створити висловлю-
вання за допомогою використання візуальних тре-
нажерів різного виду: схем, презентацій, наочних 
приладів. Така підготовка до усної доповіді давала 
змогу поліпшити діяльність пам’яті.

Формування оцінно-результативного компо-
ненту відбувалося упродовж усього експери-
менту. Для організації усвідомлення студентами 
рівня власної готовності до науково-дослідницької 
діяльності у межах навчальних занять було органі-
зовано рефлексію діяльності через застосування 
прийомів незакінчених речень, планування 
наступної діяльності після аналізу результатів 
попередньої, створення інтелект-карти наукового 
пошуку за темою дослідження (курсова робота) 
тощо. Також  студентів спонукали до регулярного 
аналізу просування у науковому пошуку, зокрема 
до аналізу виконаних завдань та часу, який було 
витрачено на це виконання.

Висновки. Таким чином, у процесі впрова-
дження презентованої технології ефективними 
виявилися: проведення певного комплексу захо-
дів, таких як мотивація студентів до наукового 
пізнання, самовиявлення у різних видах нау-
ково-дослідницької діяльності; підкреслення 
зв’язку змісту науково-дослідницької діяльності  
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з конкретними професійними завданнями за про-
філем підготовки студентів; опанування знань, що 
дають цілісне уявлення про наукову діяльність, 
правил виконання науково-дослідних робіт і прин-
ципів академічної доброчесності; роз’яснення 
студентам цілей академічної сумлінності, причин 
та видів порушень, можливих наслідків і способів 
боротьби з ними; розвиток творчого підходу до 
навчальної діяльності, забезпечення відповідаль-
ності за наукові продукти тощо.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень уважаємо виявлення особливостей упро-
вадження технології формування готовності сту-
дентів ЗВО до науково-дослідницької діяльності 
на засадах академічної доброчесності залежно від 
спеціальності та спеціалізації студентів.
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РОЛЬ РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
THE ROLE OF THE MORNING MEETING 
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

У статті висвітлено роль ранкової зустрічі 
в освітній системі Нової української школи. 
На основі аналізу тлумачної, психолого-педа-
гогічної, наукової та методичної літератури 
досліджено сутність і особливості ранкової 
зустрічі в системі вітчизняної освіти. Роз-
тлумачено ранкову зустріч як структуро-
вану, заплановану активність, яка посідає 
важливе місце в розкладі навчального дня 
учня. Зазначено, що така форма налашто-
вує на позитивну атмосферу впродовж дня, 
формує цінності й переконання, так необхідні 
дитячій спільноті, та генерує світогляд. 
Акцентовано, що ранкова зустріч зазвичай 
проводиться на початку дня, є обов’язковим 
елементом інтегрованого курсу «Я дослі-
джую світ» та триває близько 25 хвилин.
Розглянуто та проаналізовано значення та 
роль ранової зустрічі в освітній системі Нової 
української школи. Це формування, розвиток 
та вдосконалення академічних навичок; роз-
виток соціальних умінь та навичок; розви-
ток навичок комунікації, творчої розповіді та 
її передача з метою впливу на мотиваційну, 
емоційну та когнітивну сфери особистості; 
створення групової/класної спільноти; фор-
мування особистості учня через залучення 
до демократичних цінностей, ставлення, 
поведінки та виявлення патріотичних почут-
тів; налаштування школярів на позитивний 
настрій через заохочення, довіру, прийняття, 
піклування, спроможність до самовираження, 
інклюзивного підходу тощо.
Виокремлено та охарактеризовано струк-
турні компоненти ранкової зустрічі. Так, 
привітання є першим та надзвичайно важ-
ливим етапом, адже саме з привітання 
починається навчальний день дитини. На 
цьому етапі варто пам’ятати про правила, 
належну поведінку, обов’язкові вітання з кож-
ним учнем, упроваджувати різні форми при-
вітань. Зазначено, що обмін інформацією 
проводиться з метою обміну важливими 
думками, висловлення власної позиції, демон-
страції власних почуттів. Важливими є 
робота над підвищенням академічної успіш-
ності, застосування методів слухання та 
реагування на почуте, розширення соціаль-
них та когнітивних навичок, групові дискусії 
та цілеспрямована робота над розвитком 
критичного мислення дітей. Наступним 
етапом ранкової зустрічі визначено групове 
заняття, яке сприяє об’єднанню та згру-
пуванню школярів. Варто долучатися до 
спільної діяльності, отже, це потребує від 
дитини активної життєвої позиції, критич-
ного мислення, кооперації, участі у спільній 
діяльності, наполегливості та цілеспрямо-
ваності тощо. Ціль щоденних новин поля-
гає у наданні інформації в усній чи письмовій 
формі. Щоденні новини допомагають струк-
турувати навчальний день, вибудувати 
власний розклад, брати участь у щоденних 
активностях, висловити думку, записатися 
у крісло автора, привітати із днем наро-
дження чи подати оголошення. До кожного 
компоненту ранкової зустрічі запропоновано 
влучні вправи, методи та прийоми для учнів 
початкової школи.

Ключові слова: ранкова зустріч, система, 
освітня система, роль ранкової зустрічі, 
Нова українська школа, спільнота, молод-
ший школяр.

The article is highlighted the role of the morning 
meeting in the educational system of the New 
Ukrainian School. On the basis of analysis inter-
pretative, psychological, pedagogical, scientific 
and methodological literature, the essence and 
features of the morning meeting in the system 
of national education are studied. The morning 
meeting is interpreted as a structured, planned 
activity that occupies an important place in the 
schedule of the pupil’s school day. It is noted that 
this form sets up a positive atmosphere during the 
day, forms values and beliefs so necessary for the 
children’s community and generates a worldview. 
It is emphasized that the morning meeting is usu-
ally held at the beginning of the day, is a manda-
tory element of the integrated course «I explore 
the world» and lasts about 25 minutes.
The significance and role of the morning meet-
ing in the educational system of the New Ukrai-
nian School are considered and analyzed. This 
is the formation, development and improvement 
of academic skills; development of social skills; 
development of communication skills, creative 
storytelling and its transfer in order to influ-
ence the motivational, emotional and cognitive 
spheres of personality; creation of a group/class 
community; formation of the pupil’s personality 
through involvement in democratic values, atti-
tudes, behavior and expression of patriotic feel-
ings; setting pupils in a positive mood through 
encouragement, trust, acceptance, care, ability 
to express themselves, inclusive approach etc.
The structural components of the morning meeting 
are singled out and characterized. The greeting is 
the first and extremely important stage, because 
with the greeting the child’s school day begins. 
At this stage, it is worth remembering the rules, 
proper behavior, mandatory greetings with each 
pupil, introducing various forms of greetings. It is 
noted that the exchange of information is carried 
out in order to exchange important ideas, express 
their own position, demonstrate their own feel-
ings. Therefore, it is important to work on improv-
ing academic performance, applying listening 
techniques, expanding social and cognitive skills, 
group discussions and focused work on devel-
oping children’s critical thinking. The next stage 
of the morning meeting is a group lesson, which 
helps to unite and group pupils. It is worth joining 
the activities, therefore, it requires the child to take 
an active life position, critical thinking, cooperation, 
participation in joint activities, perseverance and 
determination. The purpose of the daily news is to 
provide information orally or in writing. Daily news 
helps to structure the school day, build your own 
schedule, participate in daily activities, express an 
opinion, sign up for the author’s chair, congratu-
late on a birthday or place an announcement. For 
each component of the morning meeting accurate 
exercises, methods and techniques for elemen-
tary school students are offered.
Key words: morning meeting, system, educa-
tional system, role of morning meeting, New Ukrai-
nian School, community, pupil of primary school.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним із головних завдань Нової україн-
ської школи як освітньої системи є впровадження 
нового змісту світи, заснованого на формуванні 
компетентностей, необхідних дитині для успішної 
самореалізації в суспільстві. Новий зміст освіти 
реалізується через уведення нових форм в освіт-
ній процес початкової школи. Ранкова зустріч, 
побудована на засадах компетентнісного підходу, 
якраз і є однією з форм роботи, яка закладає під-
ґрунтя для змін, згуртовує дітей, налаштовує на 
навчальний день та є віддзеркаленням наших 
уявлень про дитину та суспільство в майбутньому.

Ранкова зустріч – це структурована, заплано-
вана зустріч, яка посідає важливе місце в роз-
кладі навчального дня учня. Ранковій зустрічі 
відводиться особлива роль у системі вітчизняної 
школи, адже саме вона створює позитивну атмос-
феру впродовж дня, формує ті цінності й переко-
нання, які необхідні для дитячої спільноти, та гене-
рує світогляд дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність, роль, місце, особливості, алгоритм 
організації та проведення ранкової зустрічі в сис-
темі вітчизняної освіти досліджували Н. Бабі-
ченко, І. Баландіна, О. Волощенко, Т. Воронцова, 
О. Гончарова, Т. Грітченко, Н. Кравець, О. Лоюк, 
І. Марченко, Ю. Найда, О. Нечипоренко, В. Поно-
маренко, А. Сідлецький, С. Сигида, М. Смалюх, 
Г. Соценко, О. Стребна, С. Хівренко, І. Шевченко, 
В. Щур та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто відзначити, що у 
цьому контексті заслуговують на увагу результати 
дослідження Ю. Лимар щодо підготовки майбут-
ніх учителів до проведення ранкових зустрічей у 
початковій школі, О. Рибак про ранкову зустріч як 
педагогічну технологію розвитку комунікативної 
компетентності учнів, М. Скрипець стосовно ран-
кової зустрічі як засобу розвитку учнівської осо-
бистості тощо. Однак недостатньо досліджено і 
проаналізовано роль та місце ранкової зустрічі 
в освітній системі України, адже саме ранкова 
зустріч виступає живим організмом, який функ-
ціонує, місцем, де учні вчаться доброзичливості, 
взаєморозумінню, взаємоповазі та шанобливому 
відношенню до себе, оточуючих і світу в цілому.

Мета статті. Отже, метою статті є висвітлення 
значення, ролі та місця ранкової зустрічі в освітній 
системі Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. Спираючись на 
предмет нашого дослідження, уважаємо за необ-
хідне розглянути сутність, роль та місце, струк-
турні елементи ранкової зустрічі у вітчизняній сис-
темі освіти.

Ранкова зустріч проводиться на початку робо-
чого дня, зазвичай є обов’язковим елементом 
уроку «Я досліджую світ» та триває 20–25 хви-

лин. Це робить її динамічною і пов’язує з поточ-
ною темою інтегрованого курсу. Варто зауважити, 
що цінності, світоглядні переконання та моральні 
принципи, які формуються та розвиваються під 
час ранкової зустрічі, не пов’язані з етичною при-
належністю, релігією, віросповіданням, національ-
ністю чи видом діяльності тощо.

Підкреслимо, що ранкова зустріч складається з 
чотирьох основних етапів, які не є обов’язковими 
та які можна варіювати залежно від обставин:

− привітання – перший обов’язківий елемент 
ранкової зустрічі. Учні збираються у коло разом зі 
своїм учителем. Усі вітаються і, як наслідок, розу-
міють, що їх раді бачити і вони є важливими чле-
нами колективу. Обов’язково звертаються один до 
одного на ім’я, і цим самим створюють атмосферу 
довіри та сприяння. Саме привітання створює 
невимушену атмосферу дружби, взаємопідтримки 
та причетності;

− обмін інформацією – другий компонент ранко-
вої зустрічі. Діти спілкуються, висловлюють власні 
думки та судження. Пропонують теми для подаль-
шого обговорення. Учні обмінюються інформа-
цією, кожен може поставити питання, заперечити, 
уточнити, доповнити, прослухати чи прокомен-
тувати сказане. Саме тут дитина розвиває нави-
чки говоріння, вчиться задавати питання, давати 
повні відповіді, мислити критично й обґрунтувати 
власну позицію;

− групове заняття – третій компонент ранко-
вої зустрічі. На цьому етапі учні більше працюють  
у групах, виконують пісні, руханки, беруть участь  
у коротких швидких заняттях. Зауважимо, що 
активності не повинні містити елементів супер-
ництва та конкуренції, з обов’язковим урахуван-
ням індивідуальних особливостей школярів та 
рівня розвитку їхніх академічних навичок. Групові 
заняття часто пов’язані з навчальним матеріалом, 
темою тижня чи нагальними подіями;

− щоденні новини – прикінцевий етап ранкової 
зустрічі. Учитель завершує ранкову зустріч оголо-
шенням переліку подій, які вивішуються на відпо-
відному стенді, оформлюються у вигляді письмо-
вої об’яви на фліп-чарті чи на дошці. Це скеровує 
учнів на те, що відбуватиметься впродовж дня, що 
буде вивчатися, з чим потрібно буде ознайоми-
тися, в яких активностях варто взяти участь. Саме 
щоденні новини допомагають розвивати матема-
тичні, мовленнєві, читацькі здібності та можуть 
містити завдання, що спонукають учнів аналізу-
вати, синтезувати, узагальнювати й порівнювати 
інформацію [3; 8; 9; 11; 12].

Слід наголосити на великій значущості та ролі 
ранкової зустрічі, адже це не просто цікаво та 
весело проведений час, а детально продумана, 
спланована та організована форма організації 
діяльності, яка несе величезне смислове наванта-
ження та є втіленням системи цінностей НУШ.
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На думку Т. Воронцової та В. Пономаренко, ран-
кова зустріч є першим кроком до створення спіль-
ноти. Діти вчаться створювати спільноту, жити в 
спільноті, виконувати покладені спільнотою обв’язки, 
дотримуватися правил спільноти, взаємодіяти з 
іншими членами спільноти тощо [2]. Учні піклуються 
один про одного, працюють задля загальних інтер-
есів, навчаються один у одного, самовдосконалю-
ються, формують навички роботи в команді, уста-
новлюють зворотний зв’язок один з одним.

Однак створення спільноти у класі потребує 
затрат часу, терпіння та значних зусиль. Учитель 
має сформувати поняття, що всі діти належать 
спільноті, однак кожен ще й відповідає за свій вне-
сок та роль у команді. «Піклування, спілкування та 
особистісні зв’язки сприяють створенню спільноти 
людей, які навчаються» [1, с. 8]. Це є підвалиною, 
на якій виникають уявлення, отримуються знання, 
формуються компетентності.

Під час створення спільноти педагог бере на 
себе роль фасилітатора, допомагає, скеровує, 
надає допомогу, направляє дітей, але ніяк не 
владно контролює цей процес. Отже, «у центрі 
уваги ранкової зустрічі та її метою є співпраця, 
спільне навчання, а не конкуренція чи хизування 
особистими надбаннями» [1, с. 8].

Значення ранової зустрічі полягає також у розви-
тку навичок спілкування. Уміння слухати, розмовляти, 
висловлювати свою думку, обґрунтовувати власну 
позицію, чути різні думки та зважувати їх, погоджува-
тися або змінювати переконання є чи не найважливі-
шими навичками успішної людини ХХІ ст. [7].

Ранкова зустріч дає учням можливість спілку-
ватися, брати участь у колективних обговореннях, 
оперувати фактами, дискутувати, а вчителям – 
скеровувати й розвивати вміння дієвого спілку-
вання. Ранкова зустріч є ідеальним місцем, де діти 
можуть не боятися висловити свою думку, впев-
нені, що їх почує кожен, справити враження на 
оточуючих, розвивати риторичні уміння, вчитися 
уважно слухати інших та задавати питання по суті, 
вчитися не перебивати, розв’язувати конфлікти за 
допомогою слів, пропонувати власні ідеї. Тож «діти 
потребують практичного досвіду у висловленні 
власних думок, кращому пізнанні один одного, 
визнанні сильних сторін і талантів своїх одноліт-
ків» [1, с. 9].

Через ранкові зустрічі діти вчаться поважати 
різноманітність, а отже, розвивають соціальні 
навички. Школярі визнають та активно приймають 
те, що кожна людина є рівною за своїм людським 
статусом. Діти усвідомлюють, що людина є уні-
кальною і має власні індивідуальні особливості, 
визначені статтю, віком, фізичними здібностями, 
релігійними віруваннями, соціально-економічним 
статусом тощо. Також діти вчаться емпатії – здат-
ності розуміти чужі почуття і співпереживати без 
оціночних суджень. Як наслідок, виникає соціальна 

взаємодія, формуються позитивні зв’язки, уміння 
співпереживати, розуміння та турбота про інших, 
розуміння й управління емоціями, соціальна пове-
дінка, повага до інших та альтруїстична поведінка. 
Учні стають більш соціально компетентними та 
схильними до співпраці [2, с. 67; 4].

Зрозуміло, що діти з розвинутими соціальним 
навичками «демонструють вищий рівень відчуття 
спільноти і ширший діапазон позитивних про-
явів таких якостей, як краще ставлення до школи 
й навчання; більша довіра та повага до вчите-
лів; вищий рівень навчальної мотивації; глибше 
почуття власної гідності; відповідні соціальні/
етичні стосунки та поведінка; більша відповідність 
демократичним цінностям; кращі навички залаго-
дження конфліктів; краще сприйняття «зовнішніх 
груп»; менша кількість випадків уживання алко-
голю та наркотичних речовин» [1, с. 9–10].

Розвиток соціальних навичок тісно пов’язаний 
із розвитком та вдосконаленням академічних 
навичок школяра. Якщо соціальні навички нероз-
винені та несформовані, педагогам доводиться 
витрачати забагато часу для підтримання порядку, 
дисципліни, дотримання шкільних правил та вико-
нання вказівок. Саме соціальні навички дають 
змогу вчителям забезпечити безперервний, ефек-
тивний, якісний освітній процес.

Щодо академічних навичок ранкова зустріч 
сприяє формуванню, розвитку та вдосконаленню 
навичок письма та читання, говоріння, аудіювання 
(слухання), лічби; розширенню та активізації 
словникового запасу; умінню досліджувати, сис-
тематизувати, аналізувати та оцінювати навчаль-
ний матеріал; умінню відповідати на запитання; 
умінню приймати виклик; умінню вправно застосо-
вувати здобуту інформацію [1, с. 10].

Зауважимо, що ранкова зустріч – це перша 
зустріч із дітьми на початку навчального дня. 
І саме від того, який у дітей буде настрій чи який 
настрій «задасть» педагог, таким і буде весь робо-
чий день. Отже, створення позитивного настрою, 
бадьорості, піднесення та готовності на подальшу 
роботу – запорука успіху всього дня. Зазначимо, 
що позитивний настрій можна продукувати за 
рахунок: атмосфери довіри та взаємопідтримки; 
відчуття приналежності до колективу та самоіден-
тифікації; активної участі у прийнятті колективних 
рішень; доброзичливості, заохочення та піклу-
вання однолітків; чесності та вільного від критики 
ставлення оточуючих; заохочення та очікування 
конкретних результатів; справедливості, істинності 
та неупередженості тощо [1, с. 10–11].

Цінними є той факт, що ранкова зустріч заохо-
чує молодших школярів до демократичного став-
лення й поведінки, отже, опосередковано, знайо-
мить їх із демократичними компетентностями:

− Цінності: повага до людської гідності та прав 
людини (інклюзія); визнання цінності культурного 
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багатоманіття; визнання цінності демократії, спра-
ведливості, рівності і верховенства права.

− Ставлення: відкритість до інших культур, 
переконань та світогляду інших людей; повага; 
громадянська свідомість; власна та соціальна від-
повідальність; упевненість у собі.

− Навички та вміння: самостійне, аналітичне та 
критичне мислення; гнучкість та вміння адаптува-
тися; лінгвістичні, комунікативні навички та багато-
мовність; навички співпраці [6, с. 4].

Підсумовуючи все вищесказане, проаналізуємо 
кожен структурний компонент ранкової зустрічі із 
запропонованими активностями до кожного етапу.

Відомо, що з привітання починається день, тому 
саме привітанню відводиться важлива роль у струк-
турі ранкової зустрічі. Вітатися слід обов’язково з кож-
ною дитиною, запрошуючи всіх у клас. Обов’язково 
слід звертатися на ім’я, бути доброзичливим та 
приязним. Звертатися до учнів можна по-різному: 
«Доброго ранку, Петре! Я рада, що ти тут!» або  
«У мене все добре, у мене все клас. Я радий сьо-
годні прийти у мій клас!» тощо. Процес привітання 
зазвичай відбувається у колі зліва направо.

Під час ознайомлення дітей із привітанням 
педагогу важливо одразу чітко сформулювати 
правила: належна поведінка, відповідні рухи, пра-
вильна постава, впевнений та спокійний голос, 
погляд вічі-у-вічі, дружній вираз обличчя, відпо-
відні жести та міміка, готовність до активної демо-
кратичної позиції. Варто одразу наголосити, що 
поведінка учнів є прикладом для наслідування, 
тому учень відповідальний за власну поведінку.

Учителю варто впроваджувати різні форми 
привітання. Вони мають бути веселими, демо-
кратичними, різноманітними, сучасними, приєм-
ними, і, як наслідок, учні будуть їх дотримуватися, 
використовувати та підтримувати. Це і вигуки,  
і вітання різними мовами, і жестове привітання,  
і застосування вербальних та невербальних засо-
бів, і офіційні знайомства, і використання пісень, 
віршів, мирилок, мелодій, спеціальних кодів тощо. 
Однак час від часу привітання варто змінювати. 
Педагогу варто пам’ятати про інклюзивний підхід 
до привітання та планувати привітання з ураху-
ванням вікових та індивідуальних особливостей 
дітей [1, с. 14–15].

Під час організації та проведення даного етапу 
варто застосовувати такі вправи: «Хокку», «Цуке-
рочка», «Мій двійник», «Вітер дме», «Дзеркало», 
«Ми з тобою схожі тим, що …» тощо. Наприклад, 
вправа «Букет». Учням роздають заздалегідь вирі-
зані з кольорового паперу квіти з п’ятьма пелюст-
ками. Завдання: у центрі квітки учні пишуть своє 
ім’я; 1 пелюстка – «я не вихваляюся, але мій друг 
сказав би про мене, що я …»; 2 пелюстка – улю-
блена тварина; 3 пелюстка – «найкраще у мене 
виходить …»; 4 пелюстка – малюнок-символ;  
5 пелюстка – «я тут, тому що …». Презентація.

Обмін інформацією проводиться з метою 
обміну важливими питаннями, висловлення 
власної думки, демонстрації власних ідей. Таким 
чином, діти чують думки інших, дізнаються більше 
інформації та мають можливість краще пізнати 
один одного. Це дає учням можливість почуватися 
вільно, вчить їх висловлюватися на загал, почува-
тися розкуто, затишно, спокійно. Виникає відчуття 
небайдужості від інших, участь у спільній справі, 
впевненість, бажання бути почутим та зрозумілим.

Відзначимо, що впровадження даного етапу у 
структуру ранкової зустрічі сприяє підвищенню ака-
демічних успіхів, розвитку навичок дослідження, 
розумінню, активному слуханню та спілкуванню. 
Завдяки обміну інформацією запускаються про-
цеси аналізу, синтезу, оцінювання інформації; фор-
муються вміння приймати зважені рішення; генеру-
вати чи змінювати свою позицію на основі фактів 
чи аргументів; здатність визначати проблеми, зна-
ходити їх причини, передбачати наслідки тощо.

Зауважимо, що під час планування педагог 
має: врахувати навчальні цілі; розробити план 
проведення обміну інформації; визначити кількість 
дітей (скільки братимуть участь, скільки задавати-
муть питання, скільки відгуків варто заслухати); 
сформулювати правили та вимоги до тих учнів, які 
прийматимуть безпосередню участь; правильно 
вибрати тему (зосередитися на подіях чи інфор-
мації); розробити простий і зрозумілий розклад 
(дати змогу кожній дитині прийняти участь). Щодо 
вимог, то вчитель доводить до відома дітей, що 
висловлюватися потрібно чітко, голосно, впев-
нено; новини повинні бути стислими та інформа-
тивними й відповідати віку дітей; бажані запитання 
та коментарі; кожна думка важлива [1, с. 30–34].

Зазначимо, що саме обмін інформацією фор-
мує у дітей навичку ставити правильні питання 
та давати слушні відповіді. Учителі можуть ста-
вити різні типи питань під час роботи у великих 
чи малих групах для продовження групових обго-
ворень і досліджень. Наступні типи питань варто 
використовувати для формування та розвитку 
навичок критичного мислення, уміння працювати з 
інформацією та правильно її обробляти:

− відкриті питання (потребують пояснення, 
розгорнутої та повної відповіді). Наприклад, «Як? 
Хто? Чому? Яка ваша думка? Чому так сталося? 
Що ви відчуваєте?»;

− закриті питання (допускають однозначну від-
повідь так/ні, інколи прояснюють певний факт, 
подію, явище). Наприклад, «Ви згодні з …?», «Чи 
правий був…?»;

− альтернативні питання (можливість зробити 
вибір та досягти результату). Наприклад, «Яка 
думка слушна? Ви відчували гнів/образу/роздра-
тованість?»;

− гіпотетичні питання (продукування нових ідей, 
зміна перебігу розмови). Наприклад, «Що, якби це 
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було зроблено так…? Що, на вашу думку, могло 
трапитися?»;

− підтверджуючі питання (засумніватися, під-
дати сумніву ідеї, погляди, переконання; логічно 
довести та отримати докази). Наприклад, «Як би 
ви зробили це інакше? Як треба вчинити? Який 
інший шлях? Чи це правильно?» [5].

На етапі обміну інформацією можна використо-
вувати такі активності: «Дерево», «10 фактів», «Зна-
йомимося ближче» тощо. Наприклад, вправа «Про-
довж речення»: «Ніхто про мене не подумав би, але 
я вмію (захоплююся, мрію) …»; «Мої побажання … 
(кому – назвати під час вправи)»; «Мої мрії (плани) 
на майбутнє …»; «Через 15 років я буду …».

Наступним етапом у структурі ранкової зустрічі 
є групове заняття. Ціль проведення групового 
заняття полягає в об’єднанні та згуртуванні школя-
рів. Кожен член колективу бере участь у спільних 
активностях, які не передбачають суперництва, 
змагального характеру, де діють кооперація, спів-
дружність та співтовариство. Такі заняття потре-
бують від школяра критичного мислення, активної 
життєвої позиції, співпраці, участі у спільній діяль-
ності, наполегливості тощо.

Звертаємо увагу, що групові заняття у 3–4-му 
класах мають бути більш структурованими, міс-
тити вправи та завдання з прив’язкою до навчаль-
ної програми. Саме групові заняття сприяють 
розвитку навичок читання, виразного мовлення, 
математичних здібностей, забезпечують соціаль-
ний та академічний розвиток і водночас формують 
сильні боки особистості на користь усієї спільноти.

Групові заняття мають приносити дітям задо-
волення, заохочувати до веселощів, дають мож-
ливість учитися на власних помилках, учать спіль-
ному вирішенню проблем, підтримують розвиток 
навчальних умінь, розвивають спритність, коорди-
націю рухів, бажання до перемоги, волю тощо.

Педагоги-практики радять об’єднуватися вчи-
телям початкової школи задля створення банку 
ігор та розваг та використовувати їх у групових 
заняттях. Такі ігри та розваги повинні передбачати 
фізичну активність, елементи наукових дослідів, 
використання мовлення, вправляння у математич-
них діях, використання музики, елементів хорео-
графії, пісень тощо. Такі ігри та розваги повинні 
враховувати тему навчальної програми або тему 
тижня, рівень вікових, індивідуальних та психоло-
гічних особливостей дітей, досвід упровадження 
групових занять, досвід участі групи в колективних 
справах тощо [1, с. 18–19; 10].

Варто зазначити, що впродовж навчального 
року педагогам слід дуже ретельно підбирати 
групові заняття, які б містили навчальний виклик, 
надавали учням можливість висловлюватися, про-
дукувати дискусії стосовно поточних подій чи соці-
альних тем. «У школі немає двох однакових груп. 
Репертуар кожного класу демонструє його уні-

кальність. Ці неповторні збірки або колекції ство-
рюють історію групи; відчуття «дому» у великому 
навчальному закладі й, найважливіше, почуття 
солідарності серед його членів» [1, с. 22].

На етапі групового заняття доцільно використо-
вувати різні вправи, такі як «Зіпсований телефон», 
«Ходимо навколо – говоримо навколо», «Уяви 
себе», «Доторкнись до синього», «Атоми, моле-
кули», «Добре – погано», «Розкажи вірш» тощо. 
Наприклад, вправа «Зоопарк». Педагог запитує 
«У вигляді якого звіра, птаха, риби чи комахи ти 
себе уявляєш? Поясни чому. Спробуй зобразити».

Ціль останнього етапу ранкової зустрічі − 
щоденних новин полягає у наданні відкритої інфор-
мації. Саме завдяки щоденним новинам учням 
надається важлива інформація в усній чи пись-
мовій формі. Щоденні новини допомагають учневі 
структурувати навчальний день, вибудувати влас-
ний розклад згідно з розкладом класу, бути в курсі 
щоденних класних активностей, висловити свою 
думку, записатися у крісло автора, привітати із 
днем народження чи подати оголошення. Щоденні 
новини розвивають зацікавленість, допитливість, 
критичне мислення, надають доступ до інформа-
ції та вчать працювати з нею.

Щоденні новини доцільно оформлювати у 
письмовій формі та демонструвати так, щоб усі 
могли їх побачити. Вони зазвичай є структуро-
ваними, складаються з постійних компонентів 
та можуть містити: привітання у різних формах; 
календарну інформацію (дата, місяць, рік); інфор-
мацію про тему тижня чи тему обговорення; план 
роботи на день та його пояснення; повідомлення 
про конкретні види робіт (екскурсія, похід, заняття) 
або обов’язки; прохання або завдання, що потре-
бують обмірковування, складання плану дій чи 
виконання; нагальні оголошення, запрошення чи 
об’яви [1, с. 24]. Наприклад, «Доброго ранку, юні 
математики! Сьогодні четвертий день тижня, 7 
травня 2021 року. Дитина дня – Дмитро. Ми про-
біжимо сьогодні на вулиці три кола. Вчора Тетяна 
пробігла шість кіл, а позавчора − на два кола 
менше. Який її найкращий результат? Яка різниця 
між цими двома величинами? У рухливі ігри гра-
тиме близько 19 осіб. Запишіть нижче ваше улю-
блене число».

Під час підготовки до складання щоденних 
новин педагог вибирає звичний для учнів фор-
мат, однак інформація, стиль написання, зміст 
та завдання можуть змінюватися залежно від 
навчальної програми, теми тижня чи особливостей 
школярів. Будова речень має бути простою та зро-
зумілою, містити слова з активного словника учнів 
молодшого шкільного віку. Варто застосовувати 
мовні кліше на зразок «сьогодні ми будемо …», 
«людина дня …», «крісло автора …», «ми підемо 
…» тощо. Пізніше варто змінювати зміст, формат 
та наповнення щоденних новин, використовувати 
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складні за своєю будовою речення, розширювати 
активний словниковий запас дітей, писати іншим 
шрифтом чи форматом. Популярністю серед шко-
лярів користуються різноманітні види привітань, 
лексичні ігри, загадки, математичні завдання, 
задачі з логічним навантаженням тощо.

Принагідно зауважимо: щоденні новини може 
читати сам учитель, група чи окремий учень. 
Саме завдяки цьому формуються, розвиваються 
та вдосконалюються писемні та читацькі навички. 
Педагог демонструє, що читання є цілеспрямова-
ним процесом, учні вдосконалюються у складанні 
творів із різними мовними моделями, редагуванні 
повідомлень, виразному, правильному та свідо-
мому читанні. «Для того щоб максимально вико-
ристати всі можливості, щоденні новини мусять: 
бути візуально й фізично доступними для всіх; 
сприяти розвитку навичок читання й надавати 
змогу постійно здійснювати необхідну адаптацію; 
бути чіткими, простими та стислими; бути роз-
бірливо й охайно написаними; ураховувати мовні 
знання, уміння читати та писати, що відповідають 
віку дітей; мати стислий формат» [1, с. 27].

Необхідними матеріалами для виготовлення 
щоденних новин можуть бути фліп-чарт, класна 
дошка, креслярський папір чи папір для фліп-
чартів, кольоровий папір, кольорові маркери, 
крейда, ватмани, клей, ножиці, кнопки чи магніти. 
У 3–4-му класах варто залучати учнів до ство-
рення щоденних новин. Учні можуть пропонувати 
оголошення, записувати повідомлення, слідкувати 
за датами, працювати з календарем. Покладання 
частини обов’язків на школярів виховує відпо-
відальність, значущість, цінність у групі, почуття 
спільноти, незалежність, упевненість, гнучкість до 
визнання помилок та вміння їх виправляти.

Зауважимо, що листи зі щоденними новинами 
варто зберігати, скріплювати у вигляді класної 
книги, яка наочно демонструє історію всього класу. 
Це яскравий приклад руху вперед, причетності до 
загальної справи.

Отже, структурні компоненти ранкової зустрічі 
взаємопов’язані між собою та взаємодоповнюють 
один одного. Якраз це й забезпечує неоціненну 
роль ранкової зустрічі у формуванні ключових та 
предметних компетентностей, розвитку наскрізних 
умінь та пошуку практичних шляхів реалізації шко-
лярів у соціумі.

Висновки. Роль ранкової зустрічі як дієвої 
практики полягає у формуванні системи цінностей 
Нової української школи. Саме ранкова зустріч 
є фундаментом для змін у системі початкової 
освіти, надає учням та педагогам почуття успіху, 

причетності до загальної справи, формує світо-
гляд дитини, є основою для розвитку емпатії та 
виховання відповідальності, патріотизму, справед-
ливості, чесності, небайдужості тощо. Така форма 
роботи в НУШ формує та розвиває навчальні й 
соціальні навички, включаючи інтелектуальний, 
соціальний, духовний та емоційний розвиток шко-
лярів. Без перебільшення, ранкова зустріч висту-
пає яскравою моделлю класного колективу та 
демократичного суспільства майбутнього.

Перспективу вбачаємо у дослідженні та обґрун-
туванні феномена Нової української школи як 
сучасної педагогічної системи.
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ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОЦЕС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
INTEGRATION OF THE MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
INTO THE PROCESS OF LANGUAGE ACQUISITION BY THE FOREIGN STUDENTS

У статті зроблено спробу описати впро-
вадження певних педагогічних технологій 
у процес мовної підготовки іноземців під 
час традиційного аудиторного й онлайн-
навчання у закладі вищої освіти. Актуаль-
ність проблеми використання новітніх 
методів та інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі зумовлена 
необхідністю для закладів вищої освіти 
тривалий час працювати в дистанційному 
режимі у зв’язку з пандемією. Автори вио-
кремлюють застосування таких методів, 
як метод проєктів, змішаного навчання, про-
грамованих тренінгів тощо. Особлива увага 
приділяється використанню Інтернет-про-
грам та платформ: Microsoft Teams, Microsoft 
Forms, Classtime, Google Forms та ін., що 
дають змогу розвивати інформаційно-кому-
нікаційну компетентність та діджитальну 
грамотність студентів, а також забезпечу-
ють поступовість і послідовність засвоєння 
навчального матеріалу під час дистанційних 
занять. Підкреслюється, що контроль здо-
бутих знань із мови є невід’ємним складни-
ком освітнього процесу.
У статті зазначено, що онлайн-навчання 
якісно вплинуло не лише на пошук виклада-
чами нових форм роботи та різноманітність 
навчально-методичних матеріалів, які вони 
готували, а й на самостійну роботу студен-
тів-інофонів, у яких спостерігалося підви-
щення рівня мотивації до вивчення мови.
Зосереджується увага на тому, що раці-
ональне використання мультимедійних 
матеріалів стало якісно новим етапом у 
методиці навчання української мови як іно-
земної і характеризується цілою низкою 
дидактичних переваг. Головною перевагою 
цих матеріалів є те, що вони можуть екс-
понувати усне мовлення у всіх формах його 
проявів одночасно з динамічним зображен-
ням тих життєвих ситуацій, у яких вони 
функціонують.
Таким чином, упровадження новітніх техно-
логій у процес мовної підготовки студентів 
іноземних громадян відкриває перспективи 
більш якісного навчання та вдосконалення 
вищої освіти в сучасних умовах.
Ключові слова: педагогічні технології, муль-
тимедійні засоби навчання, метод проєктів, 

змішане навчання, самостійна робота, укра-
їнська мова як іноземна.

The article attempts to describe the introduc-
tion of certain pedagogical technologies into 
the process of foreigners’ language training dur-
ing traditional offline and online education in a 
higher education institution. The urgency of the 
problem of using the newest methods as well 
as information and communication technolo-
gies in the educational process comes from the 
need for higher education institutions to work 
remotely for a long time due to the pandemic. 
The authors highlight the use of such methods 
as the method of projects, blended learning, 
training sessions, etc. They pay special atten-
tion to the use of Internet applications and 
platforms: Microsoft Teams, Microsoft Forms, 
Classtime, Google Forms and others, which 
allows to develop information and communi-
cation competence and digital literacy of stu-
dents and also provide gradual and consistent 
learning of educational material during distance 
studying. It is emphasized that the control of the 
acquired knowledge of the language is an inte-
gral part of the educational process.
Attention is focused on the fact that the rational 
use of multimedia materials has become a quali-
tatively new stage in the methodology of teaching 
Ukrainian as a foreign language and is charac-
terized by a number of didactic advantages. The 
main advantage of these materials is that they 
can exhibit oral speech in all forms of its manifes-
tations simultaneously with a dynamic depiction 
of the life situations in which they operate.
The article notes that online learning has had 
a qualitative effect not only on teachers’ search 
for new forms of work and the variety of teach-
ing materials they prepared, but also on the 
independent work of foreign students, who have 
increased motivation to learn the language.
Thus, the introduction of new technologies in 
the process of language training of foreign stu-
dents opens up prospects for better education 
and improvement of higher education in modern 
conditions.
Key words: pedagogical technologies, 
multimedia teaching aids, project method, 
blended learning, independent work, Ukrainian 
as a foreign language.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Останні роки демонструють відчутні зміни в осві-
тянському просторі України. І це не лише уведення 
нових дисциплін, корегування змісту предметів, 
силабуси для тих, хто навчається, онлайн-курси, 
а головне – ми відходимо від традиційних схем 
занять і використовуємо безліч нових форм та 
методів проведення навчального процесу, що базу-
ються на сучасних інформаційних технологіях.

Усе це можна представити як педагогічні 
технології, які об’єднують інноваційні, проєктні, 
інформаційні, ігрові, модульні технології та тех-

нології проблемного навчання і технології вза-
ємодії.

Педагогічні технології дають змогу зробити зна-
ння більш доступними, допомагають учитися фор-
мулювати власну думку, моделювати різні ситуа-
ції, розвивати навички самостійної роботи, творчо 
підходити до навчального процесу та будувати 
конструктивні відносини в групі.

Колективи кафедри мовної підготовки та Цен-
тру підготовки іноземних громадян Запорізького 
державного медичного університету чітко усві-
домлюють, що навчання мови як іноземної має 
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професійно-прагматичну спрямованість та впли-
ває на розвиток повноцінної та гармонійної осо-
бистості, яка здатна брати участь у міжкультурній 
комунікації.

Ми є прибічниками думки, що на сучасному 
етапі система освіти повинна бути спрямована на 
таке навчання, за якого б студент не лише багато 
знав, а й навчився думати, використовуючи ці зна-
ння, і розвивав здібності продуктивного мислення.

Інформаційний простір потребує сьогодні роз-
витку різних здібностей особистості, зокрема й 
комунікативних, і саме сучасні педагогічні тех-
нології допоможуть у цьому. Тому викладання 
української мови як іноземної у закладах вищої 
освіти повинне здійснюватися на новому рівні з 
урахуванням певних аспектів: освітнього, лінг-
вістичного, інформаційного та культурологічного. 
Новий рівень викладання зумовлюється не лише 
інформатизацією суспільства, а й тією особливою 
ситуацією, у якій існує сьогодні суспільство через 
пандемію, пов’язану з COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання освітніх (педагогічних) технологій розгля-
далося багатьма вченими. Зокрема, В.Ю. Стрель-
ніков уважає педагогічну технологію способом 
взаємодії суб’єктів освітньої діяльності [8, с. 7]; 
О.І. Янкович визначає освітню технологію як спо-
сіб оптимального досягнення цілей педагогічного 
процесу з використанням відповідних методів 
[10, с. 14]; М.В. Кларін трактує її як системність і 
конструювання навчального процесу, які гаранту-
ють досягнення поставленої мети [2, с. 24]. Існує 
також визначення освітньої технології як інтегра-
тивної моделі, що об’єднує в єдину цілісну систему 
мету, зміст, дидактичний комплекс (педагогічні 
умови, методи, прийоми, засоби, інформаційно-
технічне забезпечення) та результат навчально-
виховного процесу [7, с. 8].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Із теоретичного боку 
питання педагогічних технологій є широко вивче-
ним і розробленим у науці. Проте потребує 
подальшого дослідження проблема застосування 
сучасних технологій навчання у процесі мовної 
підготовки іноземних студентів в Україні.

Мета статті. Метою статті є дослідження ефек-
тивності впровадження та застосування сучасних 
методів під час викладання української мови як 
іноземної у закладі вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
мовної підготовки студент повинен сформувати 
навички спілкування і передачі інформації. Для 
здійснення цих завдань і вимог найбільш перспек-
тивним, на нашу думку, є застосування методу 
проєктів. Він є актуальним у межах програмового 
матеріалу, як правило, з будь-якої теми. Викла-
дачеві важливо тільки сформулювати проблему, 
над якою студенти будуть працювати. Цей метод 

дає можливість студенту проявити самостійність у 
плануванні, організації і контролі своєї діяльності 
та застосовувати мову, яку він вивчає, у ситуаціях 
реального життя, що, безумовно, сприяє кращому 
засвоєнню і закріпленню знань з мови.

Завдання викладача – активізувати діяльність 
кожного студента, допомогти створити ситуації для 
його творчої активності в процесі навчання мови. 
Метод проєктів ми використовуємо на І–ІІІ курсах. 
І вже з першого курсу особливу увагу ми приді-
ляємо завершальному етапу проєктної роботи, а 
саме рефлексії, яка вчить студентів самим оціню-
вати результати своєї діяльності.

Команді (підгрупі), яка працювала над певним 
проєктом, завжди пропонується відповісти на 
питання:

– Що ми робили?
– Як ми це робили?
– Чому ми це робили?
– Яка моя персональна роль у проєктній роботі?
– Який досвід отримано мною особисто  

та в роботі групи?
– Що можна було зробити інакше?
– Яких навичок та вмінь потребувала  

ця робота?
Як стверджують методисти, такий набір питань 

навчає студентів самоаналізу і самооцінки з пер-
ших кроків перебування у закладі вищої освіти, 
мотивує їх отримувати додаткові знання, сприяє 
розвитку певних навичок і вмінь (планування 
своєї діяльності, застосування аутентичних дже-
рел мережі Internet, пошук інформації, прийняття 
рішень, аналіз літератури, систематизувати, брати 
на себе відповідальність, пошук найбільш ефек-
тивних рішень, спілкування і співпраця в команді, 
відстоювання своєї думки, презентація результа-
тів, формулювання висновків, оцінка тощо).

Інший метод, який найчастіше застосовується 
на кафедрі, – це змішане навчання, коли освітня 
технологія реалізується в умовах єдності очної 
аудиторної форми та інтерактивного дистанцій-
ного навчання, тобто комбінації офлайн– і онлайн-
навчання.

Реалізація змішаного навчання передбачає 
чотири етапи:

– попередня діяльність із підготовки до вико-
ристання онлайн-технологій на занятті;

– підготовка студентів до певних дій (тренінгові 
вправи, підготовка до використання конкретної 
техніки, установка на подальшу діяльність);

– безпосереднє використання онлайн-завдань, 
відео-, мультимедіа-матеріалів під час навчання 
(за допомогою різних методів, як-от: репродуктивні, 
парний коучинг, робота в підгрупах, самоаналіз);

– рефлексія як результат процесу змішаного 
навчання, який демонструє більш глибоку взаємо-
дію безпосередньо між студентами, а також між 
студентами та викладачами.
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У межах концепції змішаного навчання та 
завдяки наявності на кафедрі мовної підготовки 
інтерактивного проєктору можливим стало роз-
роблення вправ і завдань до занять із викорис-
танням програмної оболонки Smart Notebook, 
LearningApps та комплекту інтерактивних інстру-
ментів Easy Interactive Tools, що дають змогу 
створити оригінальні заняття з чіткою структу-
рою. Під час навчання застосовуються віртуальні 
інтерактивні дошки. Віртуальна інтерактивна 
дошка (онлайн-дошка, електронна дошка, стіна, 
whiteboard-проєкт) – це мережевий соціальний 
ресурс, призначений для організації спільної 
роботи зі створення та редагування зображень і 
документів, спілкування в реальному часі.

1. Онлайнова інтерактивна дошка 
Classroomscreen.com – просте онлайн-серед-
овище для малювання, письма та інших функцій. 
Тут можна вибрати фонове зображення, набрати 
текст, намалювати, відкрити таймер або годинник, 
шумомір, сигнальний світлофор, випадковий вибір 
учня, вибір мови. Не вимагається реєстрація.

2. Віртуальна інтерактивна дошка Twiddla – 
це онлайн-сервіс для спільної роботи. Вона має 
інтуїтивний інтерфейс та можливість створення 
декількох аркушів. У робочій зоні можна розміщу-
вати текст, ілюстрації, математичні формули, доку-
менти, віджети та HTML-код, спілкуватися в чаті, 
зокрема у звуковому. Багатий візуальний матеріал 
дає перевагу над іншими продуктами й засобами 
навчання, тому що можна користуватися яскра-
вими анімаціями явищ і процесів. Є можливість 
спільного перегляду вебсайтів у режимі онлайн. На 
дошці можна робити свої позначки, які видно всім 
учасникам спільної роботи у  Twiddla. Додаткові 
можливості: уведення тексту або завантаження 
його з файлу, малювання, використання готових 
фігур і вставка зображень із файлу, вставка мате-
матичних формул і навіть віджетів.

Ще одним стимулюючим чинником навчання 
стало використання сервісів із майндмеппінгу 
(складання ментальних карт). На кафедрі мовної 
підготовки ми використовуємо Spiderscribe.net, 
Mind Meister, X_Mind.

Систематична робота з інтерактивним проєкто-
ром забезпечує цілісність та послідовність засво-
єння навчального матеріалу, допомагає підвищити 
мотивацію студентів та якість їхньої мовленнєвої 
підготовки, створює оптимальні умови навчання, 
дає змогу залучити всіх студентів, стимулює роз-
виток їхньої розумової і творчої активності. У гру-
пах, які навчаються в кабінеті з інтерактивними 
засобами навчання, заняття більш цікаві, з різно-
манітними мультимедійними формами, завдяки 
чому спостерігається менший відсоток пропусків 
занять порівняно з іншими групами.

Важливим складником навчального процесу є 
контроль здобутих умінь і навичок. В умовах дис-

танційного навчання перевірити рівень засвоєння 
навчального матеріалу можливо із застосуван-
ням автоматизованих тестів на базі різноманіт-
них онлайн-сервісів: Microsoft Forms, Classtime, 
Kahoot, Google Forms тощо. Широкий арсенал 
типів вправ доступний на платформі Classtime, а 
саме: завдання з вибором однієї або кількох пра-
вильних відповідей, так/ні, завдання з уведенням 
студентами тексту відповіді на встановлення від-
повідності, встановлення правильної послідов-
ності варіантів, вибірка тексту, завдання з вибо-
ром сфери або точки на зображенні як правильної 
відповіді на запитання. Регулярне поточне і під-
сумкове онлайн-тестування, що проводиться у 
синхронному режимі, допомагає формувати необ-
хідні вміння та навички і сприяє підвищенню рівня 
засвоєння навчального матеріалу студентами.

Дистанційне навчання вплинуло і на самостійну 
роботу студентів. По-перше, виконання будь-якого 
виду роботи передбачає наявність у студентів від-
повідних гаджетів для користування освітніми про-
грамами і додатками. По-друге, важливим є заохо-
чення студентів до виконання завдань. По-третє, 
перехід на онлайн-навчання спричинив підвищену 
завантаженість студентів. Виходячи з вищезазна-
ченого, було внесено певні корективи у підготовку 
матеріалів із самостійної роботи студентів, а саме:

– оформлення завдань із самостійної роботи 
на базі онлайн-платформ та додатків;

– зменшення обсягу робіт за умови їх варіативності;
– перегляд і вдосконалення критеріїв відбору 

типів і видів завдань;
– зосередженість на практичній цінності робіт;
– установлення конкретного терміну виконання;
– підвищений контроль над виконанням само-

стійної роботи студентів.
Головною метою навчання української як іно-

земної є практичне володіння мовою, а самостійна 
робота є невід’ємним складником цього навчаль-
ного процесу. Тому підготувати іноземного студента 
до самостійної роботи, самостійного поповнення 
знань є одним із основних завдань, яке стоїть перед 
викладачами кафедри мовної підготовки.

Самостійна робота студентів передбачає вико-
нання низки вправ та завдань, спрямованих на від-
працювання і закріплення вмінь і навичок, здобу-
тих під час аудиторних занять. Окремі фрагменти 
онлайн-занять супроводжуються мультимедійними 
презентаціями, роботою з аудіо– та відеофайлами.

Як свідчить практика, раціональне викорис-
тання мультимедійних матеріалів стало якісно 
новим етапом у методиці навчання української 
мови як іноземної і характеризується цілою низ-
кою дидактичних переваг. Головною перевагою 
цих матеріалів є те, що вони можуть експонувати 
усне мовлення в усіх формах його проявів одно-
часно з динамічним зображенням тих життєвих 
ситуацій, у яких вони функціонують.
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Наукове обґрунтування використання інтерак-
тивних засобів передбачає наявність принципів, 
які відображують загальні закономірності процесу 
засвоєння іноземної мови та специфіки відеое-
крану. До таких особливостей ми відносимо кому-
нікативність, ситуативність, синтез зорового та 
слухового рядів відеофономатеріалів, керування 
комунікативною діяльністю студентів-іноземців за 
допомогою відеофоновправ.

У зв’язку із цим набуває актуального значення 
проблема створення бази відеоуроків із катало-
гами відеофонозавдань для навчання української 
як іноземної. Це стане в нагоді не лише студентам, 
у яких виникне потреба ще раз повернутися до 
матеріалу конкретного пройденого заняття, щоб 
краще його засвоїти або відпрацювати пропущену 
тему, а й викладачам для вдосконалення та збага-
чення свого досвіду.

Висновки. Таким чином, упровадження сучас-
них педагогічних технологій підвищує зацікавле-
ність іноземних студентів у вивченні української 
мови як іноземної, заняття стають більш наси-
ченими та результативними. Завдяки цьому сту-
денти здобувають уміння і навички самостійної 
роботи. Нові форми і методи проведення занять 
також розширюють світогляд студентів і сприя-
ють професійному зростанню та вдосконаленню 
викладачів.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
THEORETICAL GROUND OF THE COMPETENCIES 
FORMATION TECHNOLOGY AMONG THE FUTURE OFFICERS 
OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Статтю присвячено аналізу сутності 
технології формування компетентностей 
майбутніх офіцерів Національної гвардії 
України. Зазначено, що відповідно до стан-
дартів НАТО навчання у вищих військових 
навчальних закладах повинно базуватися 
на засадах компетентнісного підходу, що 
вимагає нового технологічного забезпе-
чення освітнього процесу у таких закладах 
освіти. А також відповідно до концепції роз-
витку сектору безпеки і оборони України, 
яка затверджена Указом Президента Укра-
їни від 14 березня 2016 р. № 92/2016, сучас-
ний офіцер має відповідати стандартам 
країн – членів НАТО та володіти набором 
компетентностей, які забезпечать вико-
нання професійної діяльності на високому 
рівні.
Констатовано, що офіцери Національної 
гвардії України залучаються до протидії як 
внутрішнім, так і зовнішнім загрозам націо-
нальній безпеці України, що вимагає від них 
широкого світогляду, національно-патріо-
тичної свідомості, готовності до управлін-
ської діяльності та взаємодії із цивільним 
населенням під час виконання службово-
бойових завдань.
Визначено основні протиріччя підготовки 
майбутніх офіцерів Національної гвардії 
України.
Для визначення сутності та структури 
педагогічної технології проведено історич-
ний аналіз наукової літератури. Розглянуто 
різні наукові підходи до поняття «педаго-
гічна технологія».
Розглянуто роботи науковців, в яких запро-
поновано конкретні педагогічні технології 
для вищої військової школи, метою яких є 
вирішення завдань щодо формування пев-
них компетентностей за результатами 
навчання.
Проаналізовано погляди науковців щодо 
етапів реалізації педагогічних технологій в 
освітньому процесі.
Виділено педагогічні умови реалізації техно-
логії формування компетентностей май-
бутніх офіцерів Національної гвардії України.
Сформульовано основні напрями вдоскона-
лення навчально-виховного процесу щодо 
цілеспрямованого формування компетент-
ностей майбутніх офіцерів Національної 
гвардії України.

Ключові слова: майбутні офіцери Націо-
нальної гвардії України, вищий військовий 
навчальний заклад, професійна підготовка, 
педагогічна технологія, етапи педагогічної 
технології, службово-бойові завдання.

The article analyses the essence of the compe-
tencies forming among future officers. According 
to the NATO standards, higher military education 
should be based on the principles of competence. 
They require the new technological supplement 
of the educational process. Moreover, following 
the convention on the development of the secu-
rity and defense sector in Ukraine (approved 
by the Decree of the President of Ukraine from  
14 March 2016 № 92/2016), the modern officer 
must meet the NATO countries` standards. It 
means to have competencies, which allow con-
ducting professional activity at a high level.
The officers of the National Guard of Ukraine are 
involved in counteracting both internal and exter-
nal national security threats. It requires them a 
broad outlook, national and patriotic conscious-
ness, readiness for management activity, and 
interaction with civilians during service and com-
bat tasks.
The article determines the main contradictions in 
preparing the future National Guard officers.
There is the historical analysis of scientific litera-
ture in the paperwork, which defines the essence 
and structure of pedagogical technology. The 
different scientific approaches to the concept of 
“pedagogical technology” are also represented.
Furthermore, there are concrete pedagogical 
technologies for higher military schools proposed 
by the scholars` papers. Their purpose is to han-
dle the problem in forming definite competencies 
at the result of the study.
The scholars` points on the stages of pedagogi-
cal technologies realization during the study pro-
cess were analyzed.
The article outlines the pedagogical conditions to 
form competence among future officers. It also 
represents the main ways to improve the study 
and education process, focused on the compe-
tencies formation.
Key words: the future officers of the National 
Guard of Ukraine, higher military educational 
institute, professional training, pedagogical tech-
nology, the stages of pedagogical technology, 
service and combat tasks.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасні вимоги до професійної підго-
товки офіцерів військових формувань України, 
зокрема й Національної гвардії, вимагають сут-
тєвих змін у системі вищої військової освіти. Це 
зумовлено не лише існуючою військово-політич-
ною ситуацією в Україні, а й глобальними тенден-
ціями в розвитку освітніх систем, необхідністю 
їх подальшого вдосконалення в контексті домі-

нування компетентнісної парадигми. Зокрема, 
у нашій державі це знайшло своє відображення 
в оновленні нормативно-правової бази забез-
печення освітнього процесу. Так, були ухвалені 
закони «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» 
(2017 р.) та інші підзаконні акти. Своєю чергою, 
це мотивувало науково-педагогічних працівників 
до пошуку нових технологій навчання на засадах 
компетентнісного підходу [1; 2].
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Традиційні освітні технології, що переважно 
використовувалися у системі вищої військової 
освіти, значно обмежували розвиток професій-
них якостей майбутніх офіцерів. Відповідно до 
стандартів НАТО, навчання у вищих військових 
навчальних закладах повинно базуватися на заса-
дах компетентнісного підходу. А це, своєю чергою, 
потребує нового технологічного забезпечення 
освітнього процесу у таких закладах освіти. Пере-
дусім під цим ми розуміємо створення нових педа-
гогічних технологій формування компетентностей 
у майбутніх офіцерів.

Керівництво держави та НГУ сьогодні вимагає, 
щоб офіцери НГУ мали широкий світогляд, були 
готовими до управлінської діяльності, якісно реалі-
зовували державну політику у сфері національно-
патріотичного та правового виховання особового 
складу НГУ з метою виховання національної сві-
домості та самосвідомості, історичної пам’яті, від-
даності Українському народові, формування пра-
вової свідомості, поваги до законів, переконання 
в необхідності їх свідомого виконання як основи 
дисципліни та правопорядку у військах, уміли 
ефективно взаємодіяти із цивільним населенням 
під час виконання службово-бойових завдань.

Ураховуючи вимоги сьогодення, необхідно 
зазначити, що роль викладача ВВНЗ докорінно 
змінюється, він стає організатором самостійної 
активної пізнавальної діяльності майбутніх офіце-
рів, тобто компетентним консультантом.

Нова освітня парадигма має забезпечити здобу-
вачів вищої військової освіти не лише конкретними 
знаннями, а й здатністю самостійно та активно 
діяти, приймати ефективні управлінські рішення, 
швидко адаптуватися до зміни умов обстановки 
під час виконання службово-бойових завдань. Це 
завдання вирішить не стільки зміст освіти, скільки 
інноваційні технології навчання. Отже, сьогодні 
активно впроваджуються нові педагогічні техноло-
гії в систему військової освіти. А їх широке впрова-
дження дасть змогу змінити саму парадигму освіти 
й удосконалити процес підготовки майбутніх офіце-
рів Національної гвардії України.

Актуальність цієї проблеми також набуває 
усе більшого значення через існування низки 
загроз національній безпеці України, як зовніш-
ніх (збройна агресія і порушення територіальної 
цілісності України з боку Російської Федерації, 
мілітаризація нею тимчасово окупованих терито-
рій, нарощування Російською Федерацією поблизу 
державного кордону України угруповання військ із 
потужним ударно-наступальним потенціалом, пан-
демії різних захворювань), так і внутрішніх (спроби 
дестабілізації соціально-політичної та економічної 
ситуації з боку певних політичних сил та громад-
ських організацій та ін.).

Отже, сьогодні перед нами гостро стоїть про-
блема вдосконалення професійної підготовки май-

бутніх офіцерів та впровадження в освітній процес 
ефективних педагогічних технологій формування 
компетентностей майбутніх офіцерів Національ-
ної гвардії України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складний і динамічний характер сучасної служ-
бово-бойової діяльності Національної гвардії Укра-
їни, використання в ній новітніх інформаційних 
технологій, зразків озброєння та військової техніки, 
поява нових форм ведення бойових дій, необхід-
ність бути готовим до виконання широкого кола 
завдань як у сфері безпеки, так і у сфері оборони 
держави зумовлюють об’єктивну потребу в удоско-
наленні системи професійної підготовки майбутніх 
офіцерів Національної гвардії України. Важливим 
складником цього процесу є формування у них 
низки компетентностей, необхідних для якісної під-
готовки до подальшого виконання завдань.

У новій освітній парадигмі відбувається про-
цес зближення освітнього процесу та професійної 
діяльності на засадах компетентнісного підходу. 
Як зазначає І. Семенова, основою попередніх 
освітніх стандартів були знання, тобто фунда-
ментальна підготовка, такі компоненти, як уміння 
та навички носили допоміжний характер і досить 
часто зводилися до вміння використовувати свої 
знання. При цьому вважалося, що у ВВНЗ краще 
знають, якими знаннями повинен володіти випус-
кник тієї або іншої спеціальності, які знання та в 
якій кількості необхідно давати під час реалізації 
відповідної освітньої програми. Тобто навчання 
реалізовувалося через вектор ідеалізованого уяв-
лення про професію, до теоретичного навчання 
цій професії. У професійній діяльності теорія не 
завжди співпадає з практичною діяльністю, що 
було причиною головного недоліку молодих спе-
ціалістів – відсутністю в них уміння застосовувати 
теоретичні знання для вирішення конкретних про-
фесійних завдань [3].

У цьому контексті слід навести точку зору 
Г. Хоружого та інших авторів, які стверджують, що 
завдяки новим вимогам часу переосмислення тео-
ретичних та практичних основ педагогіки є одним 
із найважливіших завдань розвитку науки. Пере-
дусім йдеться про нові компетентності, що стосу-
ються вибудови певної професійної кар’єри. За 
таких умов педагогічна наука за своїм змістом і 
технологіями все далі відходить від класичного її 
розуміння [4].

В. Новіков зазначає, що в постіндустріальному 
суспільстві розуміння освіти сприймається як над-
бання особистості, як засіб її самореалізації в житті, 
як засіб побудови особистої кар’єри. А це змінює 
цілі навчання, його мотиви, форми і методи [5].

Формування компетентностей у майбутніх офі-
церів Національної гвардії України є складною 
педагогічною проблемою, яка потребує свого нау-
кового і практичного вирішення, адже вдоскона-
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лення освітнього процесу у ВВНЗ є вимогою сьо-
годення і головним завданням, яке стоїть перед 
професорсько-викладацьким складом ВВНЗ. Май-
бутні офіцерські кадри є запорукою незалежності 
та суверенітету нашої держави, спокою громадян 
та сталого розвитку суспільства. Україна потре-
бує висококваліфікованих професійних військових 
кадрів, які зможуть діяти в нестандартних умовах.

Відповідно до Концепції розвитку сектору без-
пеки й оборони України, яка затверджена Ука-
зом Президента України від 14 березня 2016 р. 
№ 92/2016, сучасний офіцер має відповідати стан-
дартам країн – членів НАТО та володіти набором 
компетентностей, які забезпечать виконання про-
фесійної діяльності на високому рівні. Концепту-
альні положення професійної підготовки майбутніх 
офіцерів за навчальними програмами базуються 
на положеннях таких нормативно-правових актів: 
Конституції України, Воєнної доктрини України, 
затвердженої Указом Президента України від  
24 вересня 2015 р. № 555, Указу Президента України  
«Про стратегічний оборонній бюлетень України» 
від 6 червня 2016 р. № 240, Стратегії національної 
безпеки України, затвердженої Указом Президента 
України від 14 вересня 2020 р. № 392, Директиви 
командувача НГУ «Про вдосконалення організації 
роботи з особовим складом у Національній гвардії 
України» від 26.06.2017 № 15 тощо.

Проте, незважаючи на те що процес переходу 
системи військової освіти України на освітні стан-
дарти країн – членів НАТО триває, педагогічні тех-
нології формування окремих компетентностей май-
бутніх офіцерів сьогодні розкрито не зовсім повно.

Першочергового розв’язання, на нашу думку, 
вимагають такі суперечності, які, на нашу думку, 
існують сьогодні в системі підготовки майбутніх 
офіцерів НГУ: між вимогами до професійної діяль-
ності офіцерів НГУ і наявним рівнем сформова-
ності соціально-правової компетентності майбут-
ніх офіцерів НГУ; між динамікою соціальних явищ 
у військових колективах та недосконалістю тех-
нологій підготовки курсантів до них у ВВНЗ; між 
вимогами до професійних, особистісних і індиві-
дуально-психічних якостей, що необхідні майбут-
ньому офіцеру НГУ, та недоліками їх формування 
у процесі його підготовки тощо.

Мета статті – визначити сутність та проана-
лізувати основні педагогічні технології у вищій, 
зокрема військовій, освіті, та сформулювати 
основні напрями вдосконалення навчально-вихов-
ного процесу щодо використання ефективних 
методик формування компетентностей майбутніх 
офіцерів Національної гвардії України.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
загальні питання технологічного підходу в освіті, 
його концептуальні положення відображено в 
роботах В. Безпалька, М. Бершадського, Л. Бурко-
вої, В. Гузеєва, М. Капустіна, М. Кларіна, В. Лозової,  

О. Пєхоти, Г. Селевко, С. Сисоєвої, Н. Тализіної, 
П. Третьякова, Н. Щуркової, Якиманської та ін.

Г. Коджаспірова та ін. визначають, що педаго-
гічна технологія – новий (із 1950-х років) напрям у 
педагогічній науці, який займається конструюван-
ням оптимальних навчальних систем, проєктуван-
ням навчальних процесів [6, с. 905–907].

С. Бондар надає ґрунтовне визначення техноло-
гії навчання. На його думку, технологія навчання – це 
інтегративна модель навчально-виховного процесу 
з чітко визначеними цілями, діагностикою поточних і 
кінцевих результатів, розподілом навчально-вихов-
ного процесу на окремі компоненти. Технологія 
навчання передбачає чітке та неухильне виконання 
певних навчальних дій в умовах оперативного зво-
ротного зв’язку [6, с. 906–907].

О. Дубініна наголошує, що технологічний 
вплив повинен визначатися педагогічними цілями, 
обставинами застосування, бути організованим 
креативно, тому що кількість змінних, що підля-
гають урахуванню в момент впливу, дуже велика, 
а їх поєднання, взаємодія, взаємовплив – ще 
більше. Авторка підкреслює, що сучасна педа-
гогічна технологія повинна мати такі якості, що 
одночасно є й методологічними вимогами до тех-
нологій, і критеріями технологічності, а саме: алго-
ритмічність, варіативність, відтворюваність, візу-
алізація, гнучкість, діагностичність, доцільність 
окремих елементів, ієрархічність, ефективність, 
єдність змістової та процесуальної частин, керо-
ваність, комплексність, концептуальність, логіч-
ність, наступність, науковість, наявність зрозумі-
лих процедурних характеристик, оптимальність, 
послідовність, процесуальність, прогнозованість, 
розвиваючий характер, системність, структурова-
ність, цілісність [8].

Г. Селевко прирівнює термін «педагогічна тех-
нологія» до поняття «освітня технологія». Він 
визначає його як систему функціонування усіх 
компонентів педагогічного процесу, яка побудо-
вана на науковій основі, запрограмована у часі й у 
просторі та веде до намічених результатів [9, с. 4].

У глосарії термінів ЮНЕСКО поняття «педаго-
гічна технологія» трактується як конструювання та 
оцінювання освітніх процесів шляхом урахування 
людських, часових інших ресурсів для досягнення 
ефективності освіти. Педагогічна технологія відпо-
відає на питання: «Як, яким чином (методами, при-
йомами, засобами) досягти поставленої педаго-
гічної мети, установлюючи порядок використання 
різноманітних моделей навчання?». Таким чином, 
технологія − це комплекс, що складається із:

−  запланованих результатів;
− засобів оцінювання для корекції та вибору 

методів, прийомів навчання, оптимальних для 
кожної конкретної ситуації.

С. Бондар уважає, що структура технології 
навчання має концептуальну основу; змістовну 
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частину (цілі навчання, зміст навчального матері-
алу); процесуальну частину (організація навчаль-
ного процесу, методи і форми навчальної діяль-
ності учнів та вчителів – управління навчальним 
процесом, діагностика навчального процесу) [6].

Аналіз військово-наукових джерел дає змогу 
констатувати, що останнім часом оприлюднено 
низку наукових робіт, де запропоновано конкретні 
педагогічні технології для вищої військової школи, 
метою яких є вирішення завдань щодо формування 
певних компетентностей за результатами навчання.

На думку А. Романишина, професійна діяль-
ність офіцерів багатофункціональна. Вона є склад-
ною системою різних взаємопов’язаних видів вій-
ськової праці. Автор наголошує, що випускники 
військового навчального закладу повинні вміти 
аналізувати й оцінювати військово-політичну, 
морально-психологічну та інформаційну обста-
новку та управляти військом з урахуванням цих 
чинників [7].

О. Міршук розробив технологію формування 
педагогічної компетентності у магістрів військово-
соціального управління. М. Голова та ін. досліджу-
вали формування управлінської компетентності 
майбутніх офіцерів. О. Лаврут та ін. запропону-
вали підходи до формування професійних компе-
тентностей у майбутніх офіцерів під час вивчення 
дисципліни «Організація військового зв’язку». 
О. Чернишенко розробив технологію викорис-
тання мультимедійних засобів у професійній під-
готовці майбутніх офіцерів внутрішніх військ.

Деякі науковці, що розглядали педагогічні тех-
нології, зробили акцент на дослідженні етапів їх 
реалізації в освітньому процесі.

Так, на думку М. Кларіна, більшість педагогіч-
них технологій складається з чотирьох етапів:

– постановка цілей та їх максимальне уточ-
нення, формулювання навчальних цілей з орієн-
тацією на досягнення результатів;

– підготовка навчальних матеріалів і організація 
всього процесу навчання згідно з навчальними цілями;

– оцінка поточних результатів, корекція навчання, 
спрямована на досягнення поставлених цілей;

– заключна оцінка результатів [10].
Із точки зору С. Бондаря, будь-яка технологія 

навчання має такі етапи:
1. Визначення чіткої системи цілей, що форму-

ються, як правило, через результати навчання.
2. Конструювання навчального циклу.
3. Реалізація запланованих завдань.
4. Контроль, оцінка й аналіз результатів діяль-

ності учнів.
5. Повторне відтворення циклу без змін або з 

коригуванням [6, с. 906–907].
О. Міршук уважає, що педагогічна технологія 

передбачає наявність таких етапів:
1. Підготовчо-діагностичного.
2. Мотиваційно-цільового.

3. Когнітивно-орієнтувального.
4. Діяльнісно-операційного.
5. Оцінно-корекційного.
Ґрунтуючись на вищевикладеному, виділимо 

необхідні педагогічні умови реалізації технології 
формування компетентностей майбутніх офіцерів 
НГУ: активне впровадження у навчальний про-
цес методик та технологій, що засновані на кон-
текстному та випереджувальному підходах до 
формування компетентностей майбутніх офіцерів 
НГУ; моделювання змісту майбутньої професій-
ної діяльності офіцерів НГУ, що відображає усі 
аспекти проблеми сформованості компетентнос-
тей майбутніх офіцерів НГУ.

Науковий пошук, відповідно до аналізу стану 
сформованості відповідних компетентностей випус-
кників ВВНЗ та подальших перспектив застосування 
технологій їх формування, дав змогу сформулювати 
основні напрями поліпшення стану справ:

– урахування досвіду провідних країн світу 
щодо формування мотиваційних установок у май-
бутніх офіцерів до якісного опанування навчальної 
програми та бажання самовдосконалюватися;

– постійний моніторинг соціально-психологіч-
ного клімату у навчальних групах та своєчасне 
реагування на можливі негативні прояви з метою 
створення атмосфери для самореалізації та само-
вдосконалення;

– упровадження новітніх форм підвищення ква-
ліфікації викладацького складу ВВНЗ, у тому числі 
з отриманням практичного досвіду виконання 
завдань у зоні ООС;

– розроблення та застосування сучасних про-
цедур вимірювання якості професійної підготовки 
майбутніх офіцерів;

– створення та впровадження у навчально-
виховний процес сучасних комп’ютерних систем 
навчання курсантів, що відображають завдання, 
які сприятимуть формуванню відповідних компе-
тентностей майбутніх офіцерів НГУ.

Висновки. У статті визначено сутність та 
проаналізовано основні педагогічні технології у 
вищій, зокрема військовій, освіті та сформульо-
вано основні напрями вдосконалення навчально-
виховного процесу щодо цілеспрямованого фор-
мування компетентностей майбутніх офіцерів НГУ. 
У подальшому планується розроблення технології 
формування соціально-правової компетентності 
майбутніх офіцерів НГУ.
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РОЛЬ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
THE ROLE OF NURSING SPECIALISTS IN THE ORGANIZATION 
OF PRIMARY PREVENTION OF HIV INFECTION AMONG STUDENT YOUTH

Здійснено загальну характеристику спе-
цифіки професійної діяльності фахівців 
сестринської справи в розрізі здійснення пер-
винної профілактики ВІЛ-інфекції серед сту-
дентської молоді. Узагальнено, що, незва-
жаючи на досягнуті успіхи, ВІЛ-інфекція 
залишається національною загрозою для 
багатьох країн світу й усього світового 
співтовариства на глобальному рівні, а 
боротьба з вірусом, що викликає це захво-
рювання, – одним із найбільш актуальних 
завдань, що стоять перед сучасними вче-
ними. Катастрофічне поширення вірусу іму-
нодефіциту людини (ВІЛ) в кінці XX ст. при-
звело до того, що це захворювання набуло 
розмірів пандемії. Підсумовано, що первинна 
профілактика, спрямована на студентську 
молодь, полягає у мінімізації впливу чинни-
ків ризику. Первинна профілактика вклю-
чає тестування донорської крові на ВІЛ, 
профілактику наркоманії та зловживання 
алкоголем, просвіту та навчання з метою 
популяризації безпечних статевих відносин, 
пропаганди безпечної ін'єкційної практики 
та ін.
Велике значення в попередженні зараження 
ВІЛ-інфекцією має інформування молодшим 
медичним персоналом студентської молоді 
про захворювання, особливості шляхів пере-
дачі і його проявів. Роль фахівців сестрин-
ської справи в розрізі здійснення первинної 
профілактики ВІЛ-інфекції серед студент-
ської молоді полягає в організації такої 
роботи відповідно до вікового розвитку та 
когнітивної обізнаності кожного студента 
в окресленій проблематиці. Зміст профілак-
тичної роботи зазвичай організовується в 
рамках проведення різноманітних просвіт-
ницько-інформаційних заходів. Зміст таких 
заходів передбачає поетапне розширення і 
поглиблення знань, розвиток компетент-
ностей  безпечної і відповідальної поведінки 
студентів у ситуаціях, пов'язаних із ризиком 
ВІЛ-інфікування, відповідно до вікових осо-
бливостей на основі обов'язкового повто-
рення матеріалу, вивченого раніше, за 
допомогою активного залучення студентів 
у  просвітницький процес.
У рамках реалізації окреслених заходів 
фахівці сестринської справи:  мотивують 
студентів до регулярного проходження 
медичного огляду на ВІЛ-інфекцію, особливо 
за наявності високого ризику інфікування 
ВІЛ;  забезпечують максимальне охоплення 
медичним оглядом на ВІЛ-інфекцію сту-
дентів, щодо яких планується здійснення 
діагностичних заходів або лікування із 
застосуванням інвазивних маніпуляцій, або 
хірургічних втручань, що супроводжуються 
високим ризиком передачі ВІЛ-інфекції, та ін.

Ключові слова: фахівці сестринської 
справи, студенти, первинна профілактика, 
просвітницька діяльність, інформаційна 
діяльність, ВІЛ-інфекція.

General characteristic of the specifics of profes-
sional activities of nursing specialists in terms of 
the implementation of primary prevention of HIV 
infection among student youth has been done. It 
has been generalized that despite the progress 
made, HIV infection remains a national threat to 
many countries and the whole world community 
at the global level, and the fight against the virus 
that causes this disease is one of the most urgent 
tasks facing modern scientists. A catastrophic 
spread of human immunodeficiency virus (HIV) 
in the end of the XXth century led to the fact that 
this disease has reached the size of a pandemic. 
It has been summarized that primary preven-
tion, directed to student youth, is to minimize the 
impact of risk factors. Primary prevention con-
tains testing of donor blood for HIV, prevention of 
drug addiction and alcohol abuse, education and 
study in order to promote safe sexual relations, 
promotion of safe injection practices, etc.
Informing junior medical staff of student youth 
about the disease, the peculiarities of the ways 
of transmission and its manifestations is of 
great importance in the prevention of HIV infec-
tion. The role of nursing specialists in terms of 
caring out primary prevention of HIV infection 
among student youth is in the organization of 
such work in accordance with the age develop-
ment and cognitive awareness of each student 
in the outlined issues. The content of preventive 
work is usually organized in the framework of 
various educational and informational activities. 
The essence of such work involves the gradual 
expansion and deepening of knowledge, devel-
opment of competencies of safe and responsible 
behavior of students in situations, related to the 
risk of HIV infection according to age features on 
the basis of obligatory repetition of the material 
studied earlier, by means of active involvement 
of students in educational process.
As part of the implementation of the described 
activities, nursing specialists: motivate students 
to undergo regular medical examinations for HIV 
infection, especially in the presence of a high 
risk of HIV infection; ensure maximum cover-
age by medical examination for HIV infection 
of students for whom it is planned to carry out 
diagnostic measures, or treatment with invasive 
manipulations, or surgical interventions, which 
are accompanied by a high risk of transmission 
of HIV infection, etc.
Key words: nursing specialists, students, 
primary prevention, educational activities, 
informational activities, HIV infection.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Медичні сестри у світі нині є найчисельнішим 
«загоном» працівників охорони здоров'я, і саме на 
них лягає основне навантаження щодо контролю 
за багатьма захворюваннями. Як йдеться в «Етич-

ному кодексі медичних сестер», «…у медичної 
сестри є чотири основні обов'язки: пропагувати 
здоровий спосіб життя, запобігати розвитку хво-
роб, повертати здоров'я хворим і полегшувати їхні 
страждання…» [4].
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Що стосується ВІЛ-інфекції – це суспільне 
явище, що має яскраво виражені соціальні та 
поведінкові характеристики. Так, у рамках первин-
ної профілактики поширення ВІЛ-інфекції молодші 
медичні сестри освічують населення, запобігають 
поширенню інфекції, беруть участь у лікуванні, 
допомагають дотримуватися необхідного режиму 
і полегшують страждання хворих, надаючи їм пси-
хологічну або іншу підтримку залежно від конкрет-
них потреб кожного хворого, а так само соціально 
інформують молодь, зокрема й студентську, щодо 
заходів особистого захисту в умовах стрімкого 
поширення окресленої інфекції.

Незважаючи на досягнуті успіхи, ВІЛ-інфекція 
залишається національною загрозою для бага-
тьох країн світу й усього світового співтовариства 
на глобальному рівні, а боротьба з вірусом, що 
викликає це захворювання, – одним із найбільш 
актуальних завдань, що стоять перед сучасними 
вченими. Катастрофічне поширення вірусу іму-
нодефіциту людини (ВІЛ) у кінці XX ст. призвело 
до того, що це захворювання набуло розмірів 
пандемії. За даними ЮНЕЙДС, станом на гру-
день 2019 р. пандемія ВІЛ-інфекції починаючи з 
1981 р. забрала життя понад 39 млн людей, і ще 
близько 35 млн нині заражені ВІЛ-1 [13, с. 1004]. 
При цьому, за даними Європейського бюро ВООЗ, 
ВІЛ-інфекція залишається однією з головних про-
блем в Європейському регіоні, а на Сході Європи 
триває розвиток епідемії найшвидшими темпами 
у світі: тоді як на глобальному рівні число нових 
випадків ВІЛ-інфекції скорочується, у країнах 
Східної Європи і Центральної Азії воно продовжує 
рости [13, с. 1005].

На жаль, епідемія ВІЛ-інфекції продовжує роз-
виватися і на території України [1], тому нині важли-
вим вектором руху протидії поширенню ВІЛ-інфекції 
є первинна профілактика серед молоді, активними 
учасниками якої є молодші медичні сестри.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема вивчення особливостей професійної 
діяльності та фахової підготовки знаходиться в 
полі наукових пошуків сучасних дослідників [11]. 
Зокрема, М. Демянчук [2] виокремив вектори  про-
фесійної комунікації майбутніх фахівців сестрин-
ської справи, у тому числі з ВІЛ-інфікованими 
пацієнтами. О. Маркович звернув увагу на вико-
ристання педагогічних технологій у процесі під-
готовки коледжами медичних сестер із метою 
розвитку здатності студентів до надання психоло-
гічної допомоги хворим на вірус імунодефіциту [9]. 
Своєю чергою, А. Шемшура висвітлив роль 
сестринського персоналу в реалізації заходів із 
протидії епідемії ВІЛ-інфекції [13]. Схожий вектор 
дослідження вибрала Н. Низова, котра вивчила 
роль первинної ланки медико-санітарної допо-
моги населенню в системі протидії поширенню 
ВІЛ-інфекції статевим шляхом [10].

Привертають увагу висновки О. Децика щодо 
впливу соціального, родинного та навчального 
оточення на формування превентивної обізна-
ності молоді щодо ВІЛ-інфекції [3]; організа-
ції роботи медичної сестри з ВІЛ-інфікованими 
пацієнтами [6]; ставлення медичних сестер до 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД [8]; особли-
востей медичного догляду, психологічної допо-
моги, соціального супроводу дітей та молоді  
з ВІЛ-інфекцією [12]. Серед плеяди сучасних 
науковців виокремлюємо позицію К. Талала-
єва, котрий наполягає на переході від лікуваль-
ної допомоги до предиктивної медицини з метою 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції [12].

Разом із тим, питання виокремлення ролі фахів-
ців сестринської справи у здійсненні первинної про-
філактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді 
не знайшло належного відображення в сучасних 
наукових доробках провідних дослідників.

Мета статті. Метою статті вважаємо загальну 
характеристику специфіки професійної діяльності 
фахівців сестринської справи в розрізі здійснення 
первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед сту-
дентської молоді.

Виклад основного матеріалу. Первинна про-
філактика, спрямована на студентську молодь, 
полягає у мінімізації впливу чинників ризику. Пер-
винна профілактика включає тестування донор-
ської крові на ВІЛ, профілактику наркоманії та зло-
вживання алкоголем, просвіту та навчання з метою 
популяризації безпечних статевих відносин, пропа-
ганди безпечної ін'єкційної практики та ін.

Велике значення у попередженні зараження 
ВІЛ-інфекцією має інформування молодшим 
медичним персоналом студентської молоді про 
захворювання, особливості шляхів передачі і його 
проявів. Проведені в останні роки дослідження в 
Україні дали змогу констатувати, що загальний 
рівень інформованості студентської молоді зали-
шається недостатнім, і навіть за наявності знань 
про механізми і шляхи передачі захворювання 
часто у молодих людей відсутня настороженість у 
плані можливого зараження.

Недооцінка ризику зараження, своєю чергою, 
загрожує нехтуванням заходами захисту. Згідно 
з Державною стратегією, з 2016 р. пріоритетним 
напрямом первинної профілактики стає інформа-
ційно-пропагандистська діяльність, у тому числі й 
молодших медичних сестер, із питань запобігання 
поширенню ВІЛ-інфекції [8]. За наявними даними, 
інформаційні кампанії серед студентської молоді 
можуть бути корисними у стримуванні епідемії 
ВІЛ/СНІДу.

Молодь є групою населення з високою ймо-
вірністю  зараження ВІЛ-інфекцією й основною 
цільовою групою профілактичних заходів, що про-
водяться освітніми установами.  Освітня установа 
має низку унікальних можливостей для проведення 
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профілактичної роботи молодшими медичними 
сестрами. Разом із тим первинна профілактична 
робота має величезний вплив на формування і 
розвиток особистості студента, адже базується на 
кваліфікованій організаційній та методично-про-
світницькій діяльності не лише педагогів і психо-
логів, а й молодших медичних сестер, котрі здатні 
забезпечити ведення в освітній установі ефектив-
ної систематичної профілактичної роботи.

Початок профілактичної діяльності стосовно 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції  молодшої 
медичної сестри в закладах середньої та вищої 
освіти повинен збігатися з початком навчання сту-
дента, оскільки ефективною в напрямі профілак-
тики ВІЛ може вважатися не стільки інформаційно-
просвітницька робота, скільки цілеспрямована 
діяльність молодших медичних сестер щодо фор-
мування цінностей, умінь і навичок студентів щодо 
ведення  здорового і безпечного способу життя.

Уважаємо, що роль фахівців сестринської 
справи в розрізі здійснення первинної профілак-
тики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді поля-
гає в організації такої роботи відповідно до віко-
вого розвитку та когнітивної обізнаності кожного 
студента в окресленій проблематиці. Зміст про-
філактичної роботи зазвичай організовується в 
рамках проведення різноманітних просвітницько-
інформаційних заходів, наприклад:

1. Круглий стіл «Профілактика ВІЛ-інфекції 
шляхом пропаганди здорового способу життя».

2. Семінар-практикум «Профілактика  
ВІЛ-інфекції в навчальних установах».

3. Анкетування «ВІЛ-інфекція – це… Що ви 
знаєте?».

4. Поширення брошур «ВІЛ учора, сьогодні, 
завтра».

5. Бесіда з фахівцем сестринської справи на 
тему «Шляхи зараження».

6. Конкурсна програма «Разом проти ВІЛ».
7. Перегляди відеофільмів «Скажи: немає ВІЛ, 

Стоп СНІД».
8. Проведення днів пам'яті «Жертви ВІЛ».
9. Проходження медичних обстежень та ін.
Зміст таких заходів передбачає поетапне роз-

ширення і поглиблення знань, розвиток компе-
тентностей  безпечної і відповідальної поведінки 
студентів у ситуаціях, пов'язаних із  ризиком ВІЛ-
інфікування, відповідно до вікових особливостей 
на основі обов'язкового повторення матеріалу, 
вивченого раніше, за допомогою активного залу-
чення студентів у  просвітницький процес.

З огляду на складність і делікатність питань, 
пов´язаних із поширенням ВІЛ-інфекції серед 
студентської молоді, відзначимо, що молодша 
медична сестра повинна мати певний досвід їх 
обговорення, адже нині в освітніх закладах навча-
ється  все більше і більше молоді, котра так чи 
інакше вже зіштовхнулася з ВІЛ-інфекцією. Так, 

наприклад, потенційно частина студентів може 
бути інфікована  вірусом. Інші можуть підозрювати 
у себе ВІЛ, і під час перевірки на  ВІЛ їхні підозри 
можуть підтвердитися. Тому потрібно враховувати, 
що ці молоді люди в першу чергу зіштовхнуться зі 
складними проблемами, що стосуються взаємин з 
іншими  людьми, навчання або роботи.

Профілактична робота фахівців сестринської 
справи в студентських групах повинна бути спря-
мована на формування і розвиток захисних чин-
ників, що перешкоджають ВІЛ-інфікуванню. Це 
стосується як біологічних (фізіологічних), так і 
психологічних і соціальних чинників. Провідними 
принципами первинної профілактичної роботи є 
програми формування здорового способу життя 
молоді, їхніх життєвих навичок, у тому числі кому-
нікативних, а також підготовка до складних життє-
вих обставин.

У проведенні профілактичної роботи у студент-
ських групах доцільним убачається поєднання 
дидактичних та інтерактивних методів в умовах 
додаткової освіти та дозвільної діяльності. Велике 
значення для  успішної профілактики мають 
стимуляція, заохочення, підтримка самостійної 
активності студентів. Організаційними формами 
діяльності медичних сестер з попередження ВІЛ-
інфікування у середніх та вищих закладах освіти 
можуть бути:

а) заняття з профілактики ВІЛ-інфекції;
б) консультації, організовувані для студен-

тів. Найбільш масовою формою профілактичної 
роботи є групові заняття, у рамках яких студенти 
можуть отримати більш детальну інформацію  
з проблем ВІЛ/СНІДу, збагатити вміння безпечної  
і відповідальної поведінки.

У рамках реалізації окреслених заходів фахівці 
сестринської справи:

− мотивують студентів до регулярного про-
ходження медичного огляду на ВІЛ-інфекцію,  
особливо за наявності високого ризику інфіку-
вання ВІЛ;

− забезпечують максимальне охоплення 
медичним оглядом на ВІЛ-інфекцію студентів, 
щодо яких планується здійснення діагностичних 
заходів або лікування із застосуванням інвазивних 
маніпуляцій, або хірургічних утручань, що супрово-
джуються високим ризиком передачі ВІЛ-інфекції;

− проводять медичний огляд на ВІЛ-інфекцію 
всіх пацієнтів, які звернулися за медичною допо-
могою з приводу інфекцій, що передаються стате-
вим шляхом, на вірусний гепатит типу B і C, тубер-
кульоз;

− підвищують рівень охоплення медичним 
оглядом на ВІЛ-інфекцію студентської молоді;

− забезпечують максимальну мотива-
цію до проходження медичного огляду на ВІЛ  
(з обов'язковим проведенням до– та післятесто-
вого консультування);
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− активно впроваджують сучасні підходи до 
тестування на ВІЛ шляхом застосування екс-
прес-тестів, у тому числі з метою самостійного 
тестування, що дасть змогу виявити більше число 
молодих людей, що живуть із ВІЛ, та надати їм 
доступ до лікування і надання медико-санітарної 
допомоги на ранніх стадіях та ін.

Висновки. Підсумовано, що, згідно з остан-
німи статистичними даними, зростає число ВІЛ-
інфікованих та смертей економічно активного 
населення у віці 15–49 років. ВІЛ/СНІД-інфекції 
будуть, як і раніше, впливати на систему освіти 
і розвиток населення України. Якщо не боро-
тися з поширенням ВІЛ/СНІД-захворювань серед 
молоді, відбудеться масова втрата життів і засо-
бів, інвестованих в освіту, що негативно позна-
читься на економічному розвитку країни у цілому. 
Нині громадськість починає розуміти, що сфера 
освіти повинна відігравати важливу роль у запо-
біганні ВІЛ-інфікуванню, у наданні підтримки інфі-
кованим і страждаючим людям, а також у наданні 
освітніх послуг, незважаючи на наслідки СНІДу. 
Роль молодших медичних сестер у забезпечення 
первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції 
у закладах середньої та вищої освіти сьогодні 
зросла. У таких умовах молодша медична сестра 
виступає партнером держави й навчального 
закладу щодо організації заходів із боротьби  
з ВІЛ-захворюваннями.

Установлено, що дієвими заходами впливу на 
студентську молодь є програми інформування про 
ВІЛ/СНІД-захворювання, своєчасного та ефек-
тивного медичного обслуговування і пропаганди 
здоров'я та здорового способу життя, що прово-
дяться в навчальних закладах. В умовах сього-
дення освітні установи України володіють необ-
хідними умовами для впровадження названих 
програм.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
FEATURES OF FUTURE MOTOR TRANSPORT SPECIALISTS PROFESSIONAL 
COMPETENCE FORMATION BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES

У статті розглянуто особливості фор-
мування професійної компетентності 
майбутніх фахівців автомобільного тран-
спорту засобами інформаційних техноло-
гій. Акцентовано увагу на фундаменталіза-
ції освіти, що готує фахівців до роботи в 
насиченому інформаційному середовищі, до 
постійного навчання, самовдосконалення, 
підвищення кваліфікації та розширення 
професійних можливостей. Визначено, що 
для формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців автомобільного 
транспорту в освітньому процесі вико-
ристовують засоби з елементами штуч-
ного інтелекту: системи комп’ютерного 
тестування; комп’ютерні тренажери; сис-
теми навчального діалогу; навчальні бази 
даних; мультимедійні довідники та енци-
клопедії; електронні підручники; віртуальні 
лабораторії. Важливе місце у даному про-
цесі відводиться системі комп'ютерного 
тестування, яка є інформаційною систе-
мою для автоматичного проведення тес-
тування в режимі діалогу між особою, яка 
проходить тестування, і комп'ютером із 
можливістю подальшого автоматичного 
підрахунку результатів тестування цієї 
особи та одержанням зведених даних за 
різними критеріями від інших осіб, які про-
ходять тестування. Визначено, що про-
цес використання тестів має відповідати 
певним вимогам: обмеження на час вико-
нання спроби; випадковий вибір тестових 
питань із відповідних розділів; обмеження 
на загальну кількість спроб і мінімальний 
інтервал часу між спробами; обмеження на 
календарний період. Широке застосування 
мають тренажери, які навчають моторним 
навичкам, зокрема тренажери, що вдоско-
налюють уміння керування автомобілем. Із 
метою формування знань про різноманіт-
ність типів рухомого складу, транспорт-
ного обладнання для здобувачів освіти в 
нагоді стають демонстраційні (ілюстра-
тивні) тренажери, які показують деталі, 
пристрої, процеси. Загалом особливість 
формування професійної компетентності 
майбутніх працівників автомобільного 
транспорту засобами інформаційно-кому-
нікаційних технологій полягає у тому, що 
вони мають володіти різними засобами цих 
технологій, зокрема мають бути обізна-
ними у сфері основних апаратно-технічних 
складників ІКТ, використовувати електро-

нні підручники, віртуальні лабораторії, 
комп’ютерні тренажери.
Ключові слова: професійна компетент-
ність, фахівці автомобільного транспорту, 
тести, комп’ютерний тренажер, інформа-
ційно-комунікаційні технології.

The article considers the peculiarities of the 
future motor transport specialists professional 
competence formation by means of information 
technologies. Emphasis is placed on the funda-
mentalization of education, which prepares the 
professionals to work in a rich information environ-
ment, for continuous learning, self-improvement, 
training and professional development. It is deter-
mined that for the formation of future motor trans-
port specialists professional competence, the fol-
lowing tools with elements of artificial intelligence 
are used in the educational process: computer 
testing systems; computer simulators; educational 
dialogue systems; training databases; multimedia 
directories and encyclopedias; electronic text-
books; virtual laboratories. An important place in 
this process is given to the computer testing sys-
tem, which is an information system for automatic 
testing in the mode of dialogue between the per-
son undergoing testing and the computer, with the 
possibility of further automatic calculation of test 
results and obtaining summary data on various 
criteria from other persons undergoing testing. It 
is determined that the process of using tests must 
meet certain requirements: restrictions on the time 
of the attempt; random selection of test questions 
from the relevant sections; restrictions on the total 
number of attempts and the minimum time inter-
val between attempts; restrictions on the calendar 
period. Simulators that teach motor skills, in par-
ticular and simulators that improve driving skills, 
are widely used. In order to form the knowledge 
about the variety of types of rolling stock, transport 
equipment for students come in handy demon-
stration (illustrative) simulators that show details, 
devices, processes. In general, the peculiarity of 
the formation of professional competence of future 
employees of road transport by means of informa-
tion and communication technologies is that they 
must have different means of these technolo-
gies, in particular must be familiar with the basic 
hardware and technical components of ICT, use 
electronic textbooks, virtual laboratories, computer 
simulators.
Key words: professional competence, road 
transport specialists, tests, computer simulator, 
information and communication technologies.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Підготовка  фахівців до професійної діяльності 
засобами інформаційно-комунікаційних техноло-
гій є предметом дослідження багатьох науковців 
та практиків. Здійснюється акцент саме на фор-
мування вміння вчитися, оволодівати навичками 
пошуку інформації, здатності до самонавчання 
впродовж життя, а не лише нагромадження май-
бутніми фахівцями знань, предметних умінь і 

навичок. Від цього і залежить професіоналізм 
фахівця [3].

Питання формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців автомобільного тран-
спорту є надзвичайно актуальним, адже сучасний 
ринок праці потребує кваліфікованих конкурен-
тоспроможних фахівців, здатних до сприйняття 
та використання на практиці нових наукових 
ідей, технічних інструментів та методів сучасного 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

157

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

виробництва. Транспорт – специфічна галузь гос-
подарства. Економіка будь-якої держави не може 
ефективно функціонувати без транспорту. Він не 
створює, як інші виробничі сектори, нових матері-
альних цінностей. Переміщення вантажів і людей, 
доставка продукції споживачам, зв’язок між вироб-
ництвом та споживанням різних галузей господар-
ства є результатом роботи транспорту.

Питання формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців автомобільного тран-
спорту ще не було предметом ґрунтовних розві-
док, тому є актуальним у педагогічній науці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема компетентності ґрунтовно досліджу-
ється в роботах С. Гончаренка, О. Дахіна, Б. Ель-
коніна, А. Маркова та ін. Психологічні проблеми 
формування професійних умінь та якостей роз-
глядаються І. Бехом, Г. Баллом, В. Семиченко. 
У працях В. Аніщенко, Н. Бібік, М. Васильєвої, 
Н. Демєнтьєва А. Михайличенко, О. Овчарук та 
ін. вивчаються питання професійної підготовки на 
основі компетентнісного підходу.

Мета статті – визначити й обґрунтувати особ-
ливості професійної компетентності майбутніх 
працівників автомобільного транспорту засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Нині відбува-
ється фундаменталізація освіти, основними озна-
ками якої за С. Семеріковим є: а) виділення уні-
версальних, базових знань, які є пріоритетними, 
що відіграє значну роль у накопиченні інших знань;  
б) інтеграція освіти, науки і практики; в) перебу-
дова навчального процесу з урахуванням профе-
сійної та технологічної мобільності.

А. Ольнева [4] вважає, що фундаменталіза-
ція навчання передбачає обов’язковість вивчення 
теоретичних відомостей різних наук, оскільки це 
забезпечує інтеграцію навчальних дисциплін: «Ста-
тус фундаментальності в науці розпочинається з 
етапу розвитку науки «переднього краю», від гіпо-
тези до кінцевої мети. Наука є фундаментальною у 
розв’язанні прикладних завдань, навіть якщо вони 
мають різну професійну спрямованість. Наявність 
спільної предметної галузі, фундаментального та 
варіативного складників змісту … освіти призво-
дить до появи основних нових професійних знань 
та вмінь майбутнього спеціаліста» [4, с. 10].

Фундаментальна теоретична підготовка не 
лише озброює майбутнього фахівця автомо-
більного транспорту знаннями, що необхідні для 
повноцінного виконання ним професійних функцій, 
а й готує до роботи в насиченому інформаційному 
середовищі, до постійного навчання, самовдоско-
налення, підвищення кваліфікації та розширення 
професійних можливостей.

У методичній системі навчання повинні бути 
одночасно реалізовані принципи фундаменталь-
ності й професійної спрямованості. Так, освіт-

ньо-професійна програма підготовки молод-
шого спеціаліста галузі знань 0701 «Транспорт 
і транспортна інфраструктура» спеціальності 
5.07010102 «Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» кваліфікації 3115 
«технік-технолог (механіка)» складається з трьох 
циклів дисциплін. На цикл природничо-наукової 
та загальноекономічної підготовки, що є базовими 
для цього напряму, нормативно припадає 53% 
кількості навчальних годин; на гуманітарну під-
готовку – 26%; на професійну підготовку – 21%, 
тобто більше половини всього навчального часу 
відводиться на вивчення дисциплін фундамен-
тального призначення.

Професійне навчання у вищій школі для май-
бутнього фахівця починається під час вивчення 
теоретичних питань, формування професійних 
умінь і навичок та засвоєння способів професійно-
творчої діяльності. Протягом навчання в рамках 
ЗВО студенти вивчають теоретичні складники 
програми підготовки фахівців (цикл гуманітарних, 
загальноекономічних, природничих дисциплін).

Під професійною підготовкою розуміємо про-
цес професійного розвитку, оволодіння практич-
ним досвідом майбутньої професійної діяльності 
й уважаємо, що компетентний спеціаліст завжди 
орієнтується на майбутнє, проводить зміни, 
займається самоосвітою. Особливістю професій-
них компетентностей є те, що вони реалізуються у 
сьогоденні, а орієнтовані на майбутнє.

Однією з передумов опанування способів 
вирішення виробничих проблем є системні інте-
гровані наукові знання. Професійно орієнтовані 
дисципліни, які сприяють оволодінню студентами 
теоретичними знаннями щодо сутності і функцій 
професійної культури, є важливим елементом 
теоретичного складника підготовки фахівців. Про-
фесійна майстерність базується на морально-
етичних переконаннях, інноваційному характері 
мислення та системному підході до аналізу склад-
них виробничих ситуацій.

Дослідження проблеми освітньої діяльності, 
яка реалізується суб’єктом навчання із залучен-
ням спеціальних засобів (пристроїв, приладів, 
апаратів тощо), має давню історію, хоча її акту-
альність не знижується з часом, а набуває нових 
рис через те, що в арсеналі педагогіки з’являються 
нові засоби діяльності, зумовлені стрімким техно-
логічним розвитком суспільства.

Для формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців автомобільного транспорту в 
освітньому процесі використовують такі засоби з 
елементами штучного інтелекту:

– системи комп’ютерного тестування;
– комп’ютерні тренажери;
– системи навчального діалогу та ін.
Група інших засобів складається з таких видів, як:
– навчальні бази даних;
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– мультимедійні довідники та енциклопедії;
– електронні підручники;
– віртуальні лабораторії та ін.
Важливе місце у даному процесі відводиться 

системи комп'ютерного тестування, яка є  інфор-
маційною системою для автоматичного прове-
дення тестування у режимі діалогу між особою, 
яка проходить тестування, і комп'ютером із мож-
ливістю подальшого автоматичного підрахунку 
результатів тестування цієї особи та одержанням 
зведених даних за різними критеріями від інших 
осіб, які проходять тестування [6].

Найбільше використовуються такі типи систем 
комп’ютерного тестування:

– за можливістю поповнення бази запитань та 
внесення окремих змін до програмної оболонки 
(відкриті, закриті);

– за інтерфейсом взаємодії з користувачем 
(гнучкі, формалізовані);

– за середовищем розташування (локальні, 
глобальні);

– за предметно-галузевою спрямованістю (про-
фільні, загальні).

Складниками системи комп’ютерного тесту-
вання є:

– оболонка тестування;
– статистична база даних;
– система створення та підготовки тестів;
– база даних запитань із доступом до статис-

тичної бази даних;
– база користувачів;
– система керування користувачами.
Розроблення тестових завдань для підсумко-

вого контролю і перевірки залишкових знань про-
водиться викладачами циклових комісій, які викла-
дають дану дисципліну. Обсяг тестових завдань 
для підсумкового тестування (кількість запитань 
або завдань у тесті) визначається залежно від 
обсягу годин на навчальну дисципліну.

Розроблені тести проходять внутрішню екс-
пертизу та затверджуються на засіданні циклової 
комісії, що оформляється відповідним протоко-
лом. Для здійснення комп'ютерного тестування 
викладачі готують набори тестових завдань із 
дисципліни, попередньо здійснивши їх розпо-
діл на категорії (можливе врахування трьох рів-
нів складності, розбивки на модулі дисципліни, 
теоретичний та практичний курси тощо). Тестові 
завдання надаються на засідання циклової комісії 
в електронній та друкованій формах за особистим 
підписом викладача – автора тестових завдань. 
Далі тестові завдання затверджуються цикловою 
комісією. А потім викладач особисто генерує тести 
в систему комп'ютерного тестування, проводить 
апробацію та за потреби доопрацьовує їх.

Для забезпечення діяльності єдиної системи 
комп'ютерного тестування перевірки знань і вмінь 
студентів у коледжі створюється група з тесту-

вання, в яку вводять працівників навчального 
відділу. Головною метою діяльності такої групи 
є контроль над дотриманням правил викорис-
тання комп’ютерного тестування знань і вмінь у 
навчальному процесі коледжу. Циклові комісії від-
повідальні за наповнення бази тестових завдань 
із конкретної дисципліни, модуля і т. д. Контр-
оль проводиться один раз на рік, перевіряють її 
зміст на актуальність і якість, оновлюючи тестові 
завдання за необхідністю. Актуальний варіант 
банку тестових завдань із дисципліни зберігається  
в матеріалах циклової комісії в електронній  
(у форматі .txt, .doc) і друкованій формах.

Процес використання тестів має відповідати 
певним вимогам:

− обмеження на час виконання спроби, якого 
було б достатньо для введення відповідей, які сту-
дент знає, але недостатньо для пошуку відповідей 
у сторонніх джерелах інформації;

− випадковий вибір тестових питань із відпо-
відних розділів, зміна черговості питань у тесті 
й черговості відповідей у питаннях, щоб кожний 
студент у кожній спробі одержував щоразу інший 
варіант тесту;

− обмеження на загальну кількість спроб і міні-
мальний інтервал часу між спробами, щоб студент 
відповідально підходив до кожної спроби й мав 
мотивацію до вивчення предмету, а не до вгаду-
вання правильних відповідей;

− обмеження на календарний період, протягом 
якого даний тест доступний для складання [6].

Підсумкові тестування з навчальної дисци-
пліни проводяться під час модульного контролю 
та замість (під час або перед) екзамену чи заліку 
з дисципліни на основі затверджених тестових 
завдань.

Банк тестових завдань для контролю залишко-
вих знань студентів із дисциплін основних освітніх 
програм створюється з метою підвищення якості 
підготовки фахівців і ефективності самостійної 
роботи студентів.

Ефективність системи комп’ютерного тесту-
вання можна підвищити за допомогою автомати-
зованої системи обробки та оцінювання результа-
тів тестування.

Комп’ютерні тренажери (вільного некомерцій-
ного використання) формують практичні уміння і 
навички застосування набутих знань.

Комп’ютерний тренажер – автоматизований 
апаратно-програмний функціонально орієнтова-
ний комплекс для навчання людини та відпрацю-
вання певних навичок і вмінь [1, с. 32]. У сучасних 
тренажерах та в програмах підготовки і навчання, 
на них заснованих, закладаються принципи роз-
витку практичних навичок з одночасною теоретич-
ною підготовкою.

Сучасний фахівець автомобільного транспорту 
(технік-технолог) – це, перш за все, компетентний 
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у питаннях роботи з документацією, автомобілями 
фахівець. А компетенція, як правило, форму-
ється за рахунок набуття професійних навичок на 
практичних заняттях. Часто в лабораторіях коле-
джу відсутнє відповідне транспортне обладнання 
або інформаційні системи. Щоб навчити студен-
тів практичних навичок, потрібне використання 
навчальних тренажерів. Інтерактивні тренажери 
надають можливість повною мірою зануритися 
у виробничий процес, зімітувати різні ситуації та 
варіанти роботи з транспортом. Це готове заняття, 
яке описує конкретне практичне завдання і надає 
змогу навчитися правильному її вирішенню. 
Робота проводиться відповідно до реальних явищ, 
що точно відповідають навколишній дійсності.

Під час застосування програми-тренажера 
забезпечуються: послідовне виведення на екран 
завдань із вибраної теми заданої складності; 
контроль над діями користувача з розв’язання 
запропонованого завдання; миттєва реакція на 
неправильні дії; виправлення помилок корис-
тувача; демонстрація правильного розв’язання 
завдання; виведення підсумкового повідомлення 
про результати роботи користувача (можливо, з 
рекомендаціями чи порадами). Якщо правильно 
підібрані та використані комп’ютерні тренажери, 
то це призводить не лише до підвищення рівня 
знань, а й часто до зацікавлення здобувачів знань 
відповідними дисциплінами. Під час роботи з про-
грамою-тренажером кожний студент має можли-
вість вдосконалювати навички до бажаного рівня.

Інтерактивний тренажер надає можливість 
домогтися вирішення низки важливих завдань, 
які не можуть бути здійснені під час використання 
інших методів або програм. Кожен тренажер являє 
собою комплекс операцій, здійснюваних за допо-
могою програмних засобів.

В освітньому процесі коледжу є в наявності 
кілька класів-тренажерів. Широке застосування 
мають тренажери, які навчають моторним нави-
чкам, зокрема тренажери, що вдосконалюють 
уміння керування автомобілем. З метою форму-
вання знань про різноманітність типів рухомого 
складу, транспортного обладнання для здобувачів 
освіти в нагоді стають демонстраційні (ілюстра-
тивні) тренажери, які показують деталі, пристрої, 
процеси. Навантажувально-розвантажувальні 
механізми, їх призначення, особливості експлуа-
тації складної техніки вивчаються за допомогою 
тренажерів, які навчають роботі за алгоритмом. 
Здатність організувати ефективне використання 
рухомого складу і його рентабельну експлуатацію, 
тренувати навички монтажу, збирання систем, а 
також удосконалювати пошук несправностей та 
ремонт техніки дають змогу тренажери з навчаль-
ними вирішеннями завдань із розгалуженим 
деревом допустимих рішень. Уміння організову-
вати роботу відповідно до вимог безпеки життє-

діяльності й охорони праці, формувати навички 
поведінки в нештатних або аварійних ситуаціях, 
у складних ситуаціях в управлінні транспортними 
засобами здійснюється за допомогою тренажерів, 
які навчають розпізнаванню образів.

Використання в освітньому процесі навчальних 
комп’ютерних інтерактивних тренажерів призво-
дить до значного зменшення помилок та недореч-
ностей, збільшення швидкості прийняття рішень, 
скорочення часу навчання, адекватної оцінки 
рівня отриманих знань та набутих навичок, індиві-
дуалізації навчання.

У своїй роботі студенти використовують сис-
теми з енергозберігаючими рефлективними екра-
нами на основі технології «електронного паперу» 
(«електронних чорнил» – E-Ink) [5, с. 53–54]. При-
строї, в яких використовуються папероподібні 
екрани, позиціонуються переважно як електронні 
книжки (пристрої для читання – E-Book). Електро-
нний підручник – це інформаційна система (про-
грамна реалізація) комплексного призначення, 
яка забезпечує за допомогою єдиної комп’ютерної 
програми, без звернення до паперових носіїв 
інформації, реалізацію дидактичних можливостей 
засобів ІКТ у всіх ланках дидактичного циклу про-
цесу навчання:

– постановку пізнавального завдання;
– пред’явлення змісту навчального матеріалу;
– організацію застосування первинно отри-

маних знань (організацію діяльності з виконання 
окремих завдань, у результаті чого відбувається 
формування наукових знань);

– зворотний зв’язок, контроль діяльності  
студентів;

– організацію підготовки до подальшої навчаль-
ної діяльності (завдання орієнтирів для самоос-
віти, для читання додаткової літератури) [2].

У коледжі створено електронну бібліотеку, а 
також електронну базу навчально-методичної 
літератури, існує можливість працювати з елек-
тронними підручниками будь-де за наявності 
Інтернет-з’єднання. Також є змога закачати елек-
тронні підручники на будь-який носій (флеш-диск, 
телефон, планшет, ноутбук та ін.) у разі відсутності 
Інтернету. Для здобувачів освіти доступна велика 
кількість різноманітних підручників, навчально-
методичної літератури за вибраною предметно-
галузевою спрямованістю. Перевагами електро-
нних підручників є їх безкоштовність за винятком 
невеликої кількості специфічних видань, а також 
можливість особистих налаштувань під час 
навчання по електронному підручнику, наприклад 
розміру та типу шрифту; не зношуваність на від-
міну від паперового.

Електронна книга як ТЗН надає значні пере-
ваги як студенту, так і викладачу, робота якого 
частиною пов’язана з різними текстами (конспекти 
лекцій, завдання контрольних робіт, довідкова 
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література тощо). Електронні книги бувають енци-
клопедичні, інформаційні, навчальні й контролю-
ючі. Значна їх частина – методичний комплекс із 
предмету – практично весь час використовується 
в роботі. Невід’ємною частиною електронних під-
ручників є практичні і лабораторні роботи.

Висновки. Таким чином, особливість фор-
мування професійної компетентності майбутніх 
працівників автомобільного транспорту засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій полягає 
у тому, що вони мають володіти різними засобами 
цих технологій, зокрема мають бути обізнаними 
у сфері основних апаратно-технічних складників 
ІКТ, використовувати електронні підручники, вірту-
альні лабораторії, комп’ютерні тренажери.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
THE CONCEPT OF TRAINING FUTURE TRANSPORT PROFESSIONALS 
FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

У статті розроблено концепцію підготовки 
майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії. 
Визначено поняття «концепція підготовки 
майбутніх фахівців транспортної галузі до 
професійної комунікативної взаємодії» – це 
сукупність авторських ідей стосовно сут-
ності педагогічного процесу, спрямова-
ного на формування готовності майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної 
комунікативної взаємодії, що ґрунтується 
на теоретико-методологічних положен-
нях, принципах і підходах. Підсумовано, що у 
вітчизняній системі підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі існують супер-
ечності між постійним підвищенням міжна-
родних мовних вимог і стандартів до май-
бутніх фахівців транспортної галузі та їх 
реальною готовністю до професійної кому-
нікативної взаємодії; потенціалом інновацій-
них технологій навчання й підходами до орга-
нізації комунікативної підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі. Концепція під-
готовки майбутніх фахівців транспортної 
галузі до професійної комунікативної взаємо-
дії складається з трьох концептів: методо-
логічного, теоретичного й практичного, які 
перебувають у взаємозв’язку та створю-
ють підґрунтя для її практичного впрова-
дження у процес навчання через розроблення 
педагогічної системи підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної 
комунікативної взаємодії. Методологічний 
концепт призначений для з’ясування мето-
дологічних підходів і принципів авторської 
концепції; теоретичний концепт слугує 
для з’ясування сутності ключових понять, 
змісту та структури підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної 
комунікативної взаємодії; для виокремлення 
критеріїв, показників і рівнів готовності; для 
обґрунтування педагогічних умов; практич-
ний концепт потрібен для впровадження 
педагогічної системи підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної 
комунікативної взаємодії.

Ключові слова: концепція підготовки, май-
бутні фахівці транспортної галузі, профе-
сійна комунікативна взаємодія.

The article deals with the concept of training 
future transport professionals for professional 
communicative interaction. It was defined “the 
concept of training future transport professionals 
for professional communicative interaction”, that 
is a set of author's ideas about the essence of 
the pedagogical process aimed at forming the 
readiness of future transport professionals for 
professional communication, based on theo-
retical and methodological provisions, principles 
and approaches. It is concluded that there are 
some contradictions in the domestic system of 
future transport professionals’ training, namely: 
between the constant increase of international 
language requirements and standards for future 
transport professionals and their readiness 
for professional communication; between the 
potential of innovative learning technologies and 
approaches to the organization of communica-
tive training of future specialists in the transport 
industry. The concept of training future transport 
professionals for professional communication 
consists of three concepts: methodological, theo-
retical and practical, which are interrelated and 
create a basis for its practical implementation in 
the studying process through the development of 
a pedagogical system for training future transport 
professionals for professional communicative 
interaction. The methodological concept is pur-
posed to clarify the methodological approaches 
and principles of the author's concept; the theo-
retical concept serves to clarify the essence of 
key concepts, content and structure of training 
future transport professionals for professional 
communicative interaction; to identify criteria, 
indicators and levels of readiness; to substanti-
ate pedagogical conditions; a practical concept 
is needed to implement a pedagogical system of 
training future transport professionals for profes-
sional communicative interaction.
Key words: training concept, future transport spe-
cialists, professional communicative interaction.

УДК 378.51.016:316.472.4(043.3)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.33

Желясков В.Я.,
докт. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри  
гуманітарних дисциплін
Дунайського інституту
Національного університету  
«Одеська морська академія»

Москаленко О.І.,
докт. пед. наук, професор,
професор кафедри організації 
авіаційних робіт та послуг
Національного авіаційного університету

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Підвищення рівня професійної підготовки май-
бутніх фахівців транспортної галузі – одна з акту-
альних проблем, з огляду на постійне зростання 
транспортних перевезень, а також підвищення між-
народних стандартів та вимог до якості навчання. 
Незважаючи на затребуваність та професіоналізм 
фахівців у цій галузі, на офіційному сайті Міністер-
ства інфраструктури України відображено відо-
мості, які свідчать, що зростає статистика аварій 
і катастроф різних видів транспорту через пору-
шення правил професійної комунікації [1]. Це дово-
дить і необхідність удосконалення професійної 
мовної підготовки майбутніх фахівців транспорт-
ної галузі та формування їхньої готовності до про-

фесійної комунікативної взаємодії. На такому тлі 
постає потреба у стратегічному підході до розро-
блення концептуальних засад педагогічної системи 
підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Базисним поняттям аналізу основних концептів 
підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії є поняття 
«концепція», що по-різному потрактовано в теорії 
та практиці педагогіки. У загальному розумінні «кон-
цепція» – це система доказів певного положення, 
система поглядів на те чи на те явище; тлумачення 
явищ [2, с. 571]. У словнику з педагогіки «кон-
цепція» охарактеризована як «система поглядів,  
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певний спосіб розуміння, трактування явищ, про-
цесів, погляд на сукупність явищ, керівна ідея для 
їх систематичного висвітлення, ключовий задум у 
структурі теорії» [3, с. 144].

Згідно з Є. Яковлевим, педагогічна концепція – 
це «складна, цілеспрямована, динамічна система 
фундаментальних знань про педагогічний фено-
мен, які повно і всебічно розкривають його сут-
ність, зміст, особливості, а також технологію опе-
рування ним в умовах сучасної освіти» [4, с. 196].

У розумінні Н. Волкової на результативність 
навчання впливають організація цього процесу, 
структура, зміст, форми, методи. Цим зумов-
лене існування різних концепцій навчання, які, на 
думку науковця, є «системою поглядів на процес 
навчання». Свідоме орієнтування на психологічну 
й дидактичну концепції детермінує вибір виду 
навчання або їх обґрунтоване поєднання [5, с. 293].

П. Гальперін висловив ідею про розроблення 
«концепції поетапного формування розумових 
дій», що ґрунтована на утворенні складних різ-
нопланових змін, пов’язаних із формуванням у 
людини нових дій, образів і понять. Науковець вио-
кремлює шість етапів, у процесі яких відбуваються 
ці зміни: перший етап – формування мотивацій-
ної основи дії, упродовж цього періоду в суб’єкта 
формується ставлення до цілей, завдань і змісту 
матеріалу навчання; другий етап – складання 
схеми орієнтовної основи дій, коли виокремлюють 
системи орієнтирів, які потрібно брати до уваги 
для виконання дії; третій етап – формування дій 
у матеріальній формі, суб’єкт виконує потрібні дії, 
керуючись схемою орієнтовної основи дій; четвер-
тий етап – систематичне правильне виконання й 
багаторазове повторення дії, унаслідок чого зни-
кає потреба у використанні орієнтовної схеми; її 
зміст відображений у мовленні, що слугує опорою 
для дії; п’ятий етап – поступове зникнення звуко-
вої частини дії; шостий етап – мовленнєвий процес 
переходить у змістове наповнення дії [3, с. 145].

На підставі теоретичного й науково-методоло-
гічного узагальнення актуальних проблем форму-
вання підготовки майбутніх фахівців транспортної 
галузі до професійної комунікативної взаємодії у 
ЗВО підсумовано, що у вітчизняній системі підго-
товки майбутніх фахівців транспортної галузі існу-
ють певні недоліки й суперечності між: постійним 
підвищенням міжнародних мовних вимог і стан-
дартів до майбутніх фахівців транспортної галузі 
та їх реальною готовністю до професійної комуні-
кативної взаємодії; потенціалом інноваційних тех-
нологій навчання й консервативними підходами 
до організації та змісту комунікативної підготовки 
майбутніх фахівців транспортної галузі; сучас-
ними вимогами до якості професійної підготовки 
фахівців транспортної галузі у ЗВО та реальною 
професійно-педагогічною й методичною готов-
ністю викладачів для реалізації цієї підготовки.

Попри описані суперечності існують суттєві 
резерви та можливості для поліпшення ефектив-
ності підготовки майбутніх фахівців транспортної 
галузі до професійної комунікативної взаємодії. 

Мета статті.  Мета статті полягає у науковому 
обґрунтуванні концепції підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної кому-
нікативної взаємодії. Актуальності набуває не лише 
теоретико-методологічне обґрунтування концепції 
підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії, а й роз-
роблення технології її практичного впровадження у 
ЗВО транспортного напряму України.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
дослідження науковий інтерес становлять кон-
цепції професійної підготовки, що відображають 
сучасні тенденції в модернізації вітчизняної про-
фесійної освіти. Під поняттям «концепція підго-
товки майбутніх фахівців транспортної галузі до 
професійної комунікативної взаємодії» розуміти-
мемо сукупність авторських ідей стосовно сутності 
педагогічного процесу, спрямованого на форму-
вання готовності майбутніх фахівців транспорт-
ної галузі до професійної комунікативної взаємо-
дії, що ґрунтується на теоретико-методологічних 
положеннях, принципах і підходах.

Під час наукового пошуку розроблено концеп-
цію підготовки майбутніх фахівців транспортної 
галузі до професійної комунікативної взаємодії. 
Підґрунтям для розроблення концептуальних 
засад підготовки майбутніх фахівців транспорт-
ної галузі до професійної комунікативної взаємо-
дії слугували такі концепти: методологічний – для 
з’ясування методологічних підходів і принципів 
авторської концепції; теоретичний – для з’ясування 
сутності ключових понять, змісту та структури під-
готовки майбутніх фахівців транспортної галузі до 
професійної комунікативної взаємодії, для вио-
кремлення критеріїв, показників і рівнів готовності, 
для обґрунтування педагогічних умов; практич-
ний – для впровадження педагогічної системи під-
готовки майбутніх фахівців транспортної галузі до 
професійної комунікативної взаємодії.

Методологічний концепт слугує фундамен-
том для побудови концепції, оскільки філософія не 
лише породжує найбільш загальні уявлення про 
побудову світу, його пізнання, сенс життя, а й фор-
мує найбільш загальні принципи пізнання навко-
лишнього світу, постає як методологія різних наук, 
зокрема педагогіки, психології, лінгвістики, мето-
дики навчання іноземних мов. Стрижнем методо-
логічного концепту є цілісна сукупність методо-
логічних підходів (системного, компетентнісного, 
особистісно орієнтованого, диференційованого, 
культурологічного, комунікативного, діяльнісного, 
професійно орієнтованого, контекстного, аксіоло-
гічного) і принципів підготовки майбутніх фахівців 
транспортної галузі до професійної комунікативної  
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взаємодії: загальнодидактичних (активності, нао-
чності, свідомості, доступності та посильності, 
індивідуалізації навчання) і методичних (профе-
сійної спрямованості, комунікативності, взаємодії 
основних видів мовленнєвої діяльності, інтерак-
тивності, проблемності, автентичності навчальних 
матеріалів, міжпредметних зв’язків).

Упровадження сукупності зазначених підходів у 
процес підготовки майбутніх фахівців транспорт-
ної галузі до професійної комунікативної взаємодії 
аргументоване такими чинниками: системний під-
хід забезпечує функціонування всіх елементів ціліс-
ної системи професійної підготовки в узгодженому 
порядку; компетентнісний підхід ґрунтується на 
об’єднанні професійних теоретичних знань і прак-
тичних умінь у сфері транспортної діяльності як 
цілісного інтегративного, багаторівневого утво-
рення, що є результатом здобуття неперервної 
освіти фахівців транспортної галузі; особистісно 
орієнтований підхід передбачає трансформацію 
змісту освіти через створення умов для цілісного 
розвитку особистісних якостей студентів, активі-
зації їхніх внутрішніх резервів; диференційований 
підхід сприяє розподілу навчального матеріалу та 
уможливлює комфортність навчального процесу 
для кожного студента завдяки підвищенню якості 
освіти у цілому; культурологічний підхід оптимізує 
підготовку майбутніх фахівців у крос-культурному 
контексті транспортної діяльності; комунікатив-
ний підхід скеровує навчальний процес на розви-
ток здатності студентів застосовувати теоретичні 
знання на практиці, усвідомлювати себе як реаль-
ного учасника професійних комунікативних ситу-
ацій, долати комунікативні бар’єри в професійній 
комунікативній взаємодії; діяльнісний підхід детер-
мінує якісно нові підходи до формування практич-
них навичок спілкування, які впливають на харак-
тер професійної комунікативної взаємодії фахівців 
транспортної галузі, та орієнтує заняття на опану-
вання спілкування; професійно орієнтований під-
хід скеровує професійну підготовку на вирішення 
конкретних навчальних завдань у межах читання, 
перекладу, слухання та говоріння, що пов’язані з 
транспортом; контекстний підхід уможливлює 
відпрацювання теоретичних знань і практичних 
навичок у площині професійних контекстів, у яких 
за допомогою дидактичних засобів змодельовано 
дисциплінарний (предметний) та соціальний (про-
фесійний) зміст професійної діяльності фахівців 
транспорту; аксіологічний підхід сприяє організа-
ції мовної підготовки, у межах якої розвивається 
ціннісне ставлення до професії, формуванню 
комплексу життєво важливих цінностей, усвідом-
ленню культурно значущих характеристик навко-
лишнього світу.

Дослідження орієнтовано на інтеграцію таких 
дидактичних і методичних принципів, як: прин-
цип активності, що забезпечує активну участь, 

самостійність, зацікавленість студентів у навчанні 
професійної комунікативної взаємодії; принцип 
наочності, який сприяє поєднанню пояснюваль-
них методів із демонстрацією практичних засобів 
провадження комунікативної діяльності (технічні 
пристрої, радіообладнання, мапи, схеми); прин-
цип свідомості, що полягає у розумінні важливості 
комунікативної підготовки для професійної вза-
ємодії в професійній діяльності; принцип доступ-
ності та посильності, який сприяє правильному 
розподілу навчального матеріалу для кращого 
засвоєння й опрацювання; принцип індивідуаліза-
ції навчання, що базований на врахуванні природ-
них якостей і здібностей студентів, вихідному рівні 
знань для добору найбільш раціональних та адек-
ватних методів навчання; принцип професійної 
спрямованості, який зумовлює ґрунтовне засво-
єння комунікативних знань, розвиток необхідних 
комунікативних умінь і навичок, а також набуття 
майбутніми фахівцями практичного досвіду кому-
нікативної діяльності у галузі транспорту; принцип 
комунікативності, що спрямований на розвиток 
навичок мовлення і слухання, які є пріоритетними 
у професійній комунікації; принцип взаємодії осно-
вних видів мовленнєвої діяльності, що полягає 
в органічному поєднанні всіх елементів профе-
сійної взаємодії: говоріння, слухання, письма та 
читання; принцип інтерактивності, який перед-
бачає навчання в діалозі (відбір типових ситуа-
цій професійної взаємодії фахівців транспортної 
галузі, створення на заняттях атмосфери, яка імі-
тує реальне спілкування); принцип проблемності, 
що уможливлює розвиток навичок критичного мис-
лення через проблемні ситуації, які потребують не 
лише знань з англійської мови, а й правильного 
рішення у професійній ситуації; принцип автен-
тичності навчальних матеріалів, що пов’язаний 
із використанням реальних записів бортових 
носіїв, читанням й аналізом текстів оригінальних 
документів; принцип міжпредметних зв’язків, 
який обґрунтовує можливості отримання знань у 
площині їх міждисциплінарності, взаємодоповню-
ваності професійних і гуманітарних дисциплін у 
контексті формування досвіду комунікативної вза-
ємодії фахівців транспортної галузі.

Теоретичний концепт передбачає обґрунту-
вання й уточнення основних понять дослідження: 
«професійна взаємодія», «комунікативні вміння», 
«професійна комунікативна взаємодія майбут-
ніх фахівців транспортної галузі», усебічний ана-
ліз яких дає змогу окреслити проблемне поле й 
аргументувати сутність дослідження, схаракте-
ризувати структуру та зміст підготовки майбутніх 
фахівців транспортної галузі до професійної кому-
нікативної взаємодії, визначити критерії, показники 
й рівні її готовності, теоретично обґрунтувати педа-
гогічні умови, упровадження яких в освітній процес 
ЗВО сприятиме результативному формуванню  
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готовності майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії.

Концептуальне положення теоретичного кон-
цепту полягає у розумінні підготовки майбут-
ніх фахівців транспортної галузі до професійної 
комунікативної взаємодії як цілісної педагогічної 
системи, де: мета спрямована на формування 
готовності майбутнього фахівця транспортної 
галузі до професійної комунікативної взаємодії; 
основним завданням є опанування майбутніми 
фахівцями професійних комунікативних знань, 
набуття необхідних умінь і навичок для професій-
ної комунікативної взаємодії у транспортній галузі; 
зміст системи підготовки майбутніх фахівців тран-
спортної галузі відображає комплекс теоретичних 
і практичних положень, які забезпечують навчання 
професійної комунікативної взаємодії через наси-
чення мовних дисциплін професійним контентом; 
підготовка майбутніх фахівців транспортної галузі 
до професійної комунікативної взаємодії організо-
вана з огляду на специфіку фахової підготовки у 
ЗВО, передбачає поєднання аудиторної й само-
стійної роботи, інтеграцію індивідуальних, міжосо-
бистісних, кооперативних форм навчання, а також 
координацію роботи викладачів фахових, мовних 
і суспільно-гуманітарних дисциплін, кураторів, 
інструкторів тренажерного навчання, керівників 
науково-дослідних робіт тощо.

Практичний концепт провідної ідеї дослі-
дження об’єднує основні положення методологіч-
ного й теоретичного концептів, відображає послі-
довність її впровадження в методичному плані, 

що доцільно трактувати як технологію підготовки 
майбутніх фахівців транспортної галузі до профе-
сійної комунікативної взаємодії (далі – технологія). 
Технологія передбачає поетапне впровадження 
педагогічних умов, оновленого змісту мовних дис-
циплін, інноваційних форм і методів навчання, 
діагностику аналізованої властивості, моніторинг 
ефективності навчального процесу на різних ета-
пах підготовки.

Висновки. Отже, запропонована концепція під-
готовки майбутніх фахівців транспортної галузі до 
професійної комунікативної взаємодії у ЗВО тран-
спортного спрямування складається з трьох кон-
цептів: методологічного, теоретичного й практич-
ного, які перебувають у взаємозв’язку та створюють 
підґрунтя для її практичного впровадження в освіт-
ній процес майбутніх фахівців транспортної галузі.
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ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
PERSONALIZED ACADEMIC ENVIRONMENT 
AS AN INNOVATIVE DEVELOPMENT PATH IN PRESENT-DAY EDUCATION

У статті розглянуто проблему персона-
лізації навчання в умовах освітнього серед-
овища. Логіку дослідження побудовано 
через осмислення таких понять, як «серед-
овище», «освітнє середовище», «персоналі-
зація» із погляду психології, «ІТ-технології», 
«освіта». Проведено пошук способів їх діє-
вого поєднання. Наголошено на прагненні 
здобувачів вищої освіти до самовизначення 
цілей, технологій, змісту навчання, потребі 
опановувати знання в умовах, які повністю 
задовольняють студентські запити.
Наведено історичні витоки та стислу 
характеристику сучасного стану розро-
бленості проблеми освітнього середовища 
закладів вищої освіти. Основну увагу зосе-
реджено на вивченні та аналізі ключових 
етапів формування середовищного підходу 
в освіті. Акцентовано зміни в поглядах нау-
ковців на це питання під впливом сучасних 
комп’ютерних технологій. Зазначено, що 
за допомогою інформаційно-комунікатив-
них технологій (далі – ІКТ)  створюються 
умови для освітньої мобільності, ефектив-
ного досягнення дидактичних цілей та під-
тримки полікультурного розвитку особис-
тості. Наголошено, що освітнє середовище 
є багатогранним поняттям, яке потребує 
постійного дослідження. На основі аналізу 
визначень науковців з’ясовано специфіку суті 
освітнього середовища на сучасному етапі.
Розглянуто наукові аспекти персоналізації 
освіти як освітнього тренду, проаналізовано 
його трактування сучасними науковцями та 
виділено основні характеристики. Висвіт-
лено поняття «персоналізація» із погляду 
різних галузей діяльності людини; з’ясовано 
основні його властивості: «процес», «адап-
тація», «пристосування», «процес збирання 
інформації», «форми взаємодії». Наголо-
шено на ролі поняття «персоналізація» в 
освіті як на одному з принципів навчання 
та виховання. Розглянуто та вивчено спе-
цифіку вживання цього поняття в галузі 
ІТ-технологій. Підкреслено, що потреба 
індивіда в персоналізації стає важливою 
передумовою його розвитку як особистості, 
чия унікальність позитивно сприймається 
суспільством. Запропоновано авторське 
бачення поняття «персоналізоване освітнє 
середовище».
Ключові слова: середовище, освітнє серед-
овище, персоналізація, персоналізоване 
освітнє середовище, заклад вищої освіти, 
адаптація.

The paper considers personalization of learning 
issues in academic environment. The rationale 
for the study is built up through understanding 
the environment, academic environment and 
personalization concepts in terms of Psychology, 
IT Technologies and Education. We sought ways 
to combine them efficiently.
Special emphasis is placed on the students’ wish 
for independent goal setting, technologies, con-
tent of education, and the urge to receive a high-
rate instruction in the circumstances that meet 
the student`s requirements.
We touch upon the historical origins and give a 
brief description of the academic environment 
and its current state in higher education.
The focus of our attention is analyzing the key 
stages in shaping the environmental approach in 
education. We determine that the scholars’ view-
points on this issue have evolved in response to 
modern computer technologies. We also admit 
that certain steps have been taken to promote 
academic mobility, to achieve  didactic goals 
efficiently and to support multicultural develop-
ment of personality via ICT implementation. 
We emphasize the fact that academic environ-
ment is a multifaceted concept, which comprises 
numerous components and is being constantly 
researched into. Based on the scholarly defini-
tion analysis, the specifics of academic environ-
ment and its current contents are outlined.
Scholarly aspects of personalization in educa-
tion as an academic trend are considered; their 
interpreting by present-day researchers is ana-
lyzed; and their essential characteristics are high-
lighted. We have also thrown light on the concept 
of «personalization» issue from the perspective 
of various areas of human activities. Its basic 
properties have been clarified, too. In particular, 
«process», «adaptation», «adjusting», «informa-
tion acquisition «, «interaction types».
We emphasize the value of the «personalization» 
concept in education and qualify it as a tenet of 
instruction and education. The specifics of apply-
ing this concept in the IT technologies field are 
looked into and studied. We also emphasize that 
the individual's urge for personalization becomes 
a significant prerequisite for their personal devel-
opment, so that the community can approve of 
their distinctiveness. The author of the paper 
comes up with his own vision of the «personal-
ized educational environment» concept.
Key words: environment, academic environ-
ment, personalization, personalized academic 
environment, university, adaptation.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У сучасному суспільстві усе частіше акцентується 
центральна роль індивіда: людина звільняється 
від обов’язкових групових зв’язків, вибирає за 
своїм бажанням соціальний колектив, самостійно 
визначає свої дії та відповідає за свої вчинки. Це 
актуалізує необхідність інноваційних змін в освіті, 
серед яких найбільш оптимальними, на думку 
сучасних дослідників, є процеси персоналізації. 

Водночас спостерігається підвищення інтересу 
педагогічної спільноти до такого явища, як освітнє 
середовище. У контексті дослідження серед-
овища розвиток педагогічної науки спрямований 
на розв’язання проблеми взаємодії особистості та 
середовища.

Однак сьогодні виникає суперечність між 
активним розвитком проблеми персоналізованого 
освітнього середовища як інноваційного напряму  
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розвитку та недостатнім рівнем розуміння його суті. 
Цю статтю присвячено розв’язанню цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про 
пильну увагу до проблеми, пов’язаної зі створен-
ням освітнього середовища. У різних аспектах 
його вивчають О. Артюхіна, Р. Баркер, Л. Побе-
режна, О. Смолінська. О. Ярошинська та ін. Зна-
чну кількість праць присвячено інформаційному 
середовищу (І. Іванюк, С. Касьян, С. Литвинова, 
В. Олійник, Н. Сороко, Ю. Шрейдер).

Суть поняття «освітнє середовище» впродовж 
останніх десятиліть обґрунтовують як вітчизняні, 
так і зарубіжні науковці (Г. Беляєв, А. Бондарев-
ська, М. Братко, Е. Васильєва, С. Дерябо, В. Кози-
рєв, В. Лебедєва, В. Новіков, В. Орлов, В. Панов, 
В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін).

Сьогодні зростає кількість досліджень, автори 
яких предметом наукового пошуку вибира-
ють питання персоналізації в різних аспектах. 
Вивчення персоналізації освіти відображено 
в працях таких науковців, як Л. Байбородова, 
Б.Брей, Д. Єрмаков, Ю. Крупнов, А. Кондратенко, 
П. Кирилов, Н. Корякина, К.Маккласкі, С. Янкевич, 
С. Якубов та ін. Із погляду психології персоналіза-
цію вивчають В. Петровський, К. Юнг.

Вивчають середовище з позиції ІТ-технологій 
зарубіжні науковці I. Garrigуs, L. Patnaik, 
K. Srinivasa, N. Thurman, K. Venugopal.

Оцінюючи динаміку наукових напрацювань, 
можна відзначити помітне зростання зацікавле-
ності педагогів та науковців проблемою синтезу 
персоналізації освіти й освітнього середовища, 
тобто створення персоналізованого освітнього 
середовища. Це викликано сучасними динаміч-
ними змінами в суспільстві, потребою створення 
нових інноваційних педагогічних технологій.

Сьогодні спостерігаємо суперечність між під-
вищенням потреби студентів до самовизначення 
цілей, технологій, змісту освіти та негнучкою, 
регламентованою організацією освітнього про-
цесу. Обсяг теоретико-методологічних напрацю-
вань про феномен персоналізованого освітнього 
середовища не відповідає вимогам освітянської 
практики вищої школи. Це підсилюється потребою 
розв’язання проблеми формування сучасних ком-
петентних фахівців, підготовки висококваліфікова-
них кадрів із вищою освітою.

Мета статті – проаналізувати наявні визна-
чення понять «середовище», «освітнє серед-
овище», «персоналізація» (у різних аспектах) та 
запропонувати авторське бачення поняття «пер-
соналізоване освітнє середовище» як інновацій-
ного напряму розвитку сучасної освіти.

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування 
суті аналізованої проблеми розглянемо історичні 
витоки становлення середовищного підходу  
в освіті. Активними дослідженнями науковців  

у галузі взаємодії особистості із соціальним серед-
овищем характеризується початок ХХ ст. Хочемо 
відзначити наукові погляди М. Басова, які викла-
дено в підручнику «Основи педології» (1928 р.). 
Учений запропонував новий підхід до взаємодії 
людини із середовищем. Головна ідея його теорії 
полягає у тому, що людина – це активний діяч в 
об’єктивному, закономірно організованому серед-
овищі. Таким чином, науковець уважає, що актив-
ність людини проявляється не лише в пристосу-
ванні до середовища, а й у його зміні. На думку 
М. Басова, середовище – це певним чином струк-
турована маса. Діяльність особистості у взаємо-
відносинах із середовищем призводить до осо-
бливої поведінки, головною рушійною силою якої 
є процесуальність.

Виходячи із цих положень, науковець комплек-
сно розглядає середовище та особистість у кон-
тексті «людина як діяч у середовищі».

Уведення в активний науковий обіг поняття 
«середовище» відбулося на початку ХХ ст. 
С. Шацький, який є автором поняття «педагогіка 
середовища», стверджував, що основним у тео-
рії виховання є питання про вплив середовища 
на дитину. В основі його концепції – ідея «відкри-
тої» школи, центру виховання дітей у соціальному 
середовищі. Організуючим ядром шкільного життя 
має бути естетичне виховання, яке в єдності з тру-
довим вихованням є каталізатором розвитку твор-
чих задатків особистості в колективі.

Свої педагогічні теорії він апробував у роботі 
культурно-просвітницького товариства «Сетле-
мент», школи-колонії «Бадьоре життя» та інших 
створених ним закладів. Головним завданням цих 
установ було вивчення впливу середовища на 
розвиток особистості, використання у вихованні 
всіх передових наукових досягнень.

Питання ролі середовища в процесі розви-
тку та становлення особистості вивчав видатний 
науковець Л. Виготський, який уважав, що людина 
«вступає у спілкування з природою не інакше як 
через середовище і залежно від цього середовище 
стає тим чинником, який визначає та встановлює 
поведінку людини». Учений підкреслював дина-
мічний характер середовища та акцентував, що 
соціальне середовище – це дієвий важіль вихов-
ного процесу і роль вчителя полягає в управлінні 
цим важелем. Багато уваги науковець приділяв 
творчому розвитку особистості. Він уважав, що 
середовищу, у якому можливий розвиток творчого 
потенціалу, притаманні високий рівень невизначе-
ності та велика кількість можливостей, які можуть 
створити дорослі для юної особи. Невизначеність 
середовища змусить молодь шукати нові способи 
розв’язання завдань і нові орієнтири, а не просто 
користуватися готовими.

Слід зазначити, що попри використання ідеї 
середовищного підходу  термін «середовище» 
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тривалий час не вживався в наукових працях 
вітчизняних дослідників.

Таким чином, глибинні витоки розвитку цього 
підходу дали змогу з’ясувати, що середовище 
характеризується з позиції людини як діяча в 
середовищі (М. Басов), впливу на особистість 
(С. Шацький), дієвого важеля виховного процесу 
(Л. Виготський).

Сьогодні існує достатня кількість тлумачень 
поняття «середовище». Так, у дисертації О. Яро-
шинської це поняття розкривається у міждисци-
плінарному аспекті через категорії «світ», «про-
стір», «оточення», «місце», «умова». Дослідниця 
характеризує їх так: категорія «світ» дає уявлення 
про середовище як про деяку частину об’єктивної 
реальності;  «простір» наповнює середовище 
такими властивостями, як матеріальна природа, 
структура, наявність кордонів; категорія «ото-
чення» вказує на те, що  середовище розгляда-
ється як оточення для певного суб’єкта; кате-
горія «місце» вказує на існування середовища 
в певному місці в точний час; категорія «умови» 
визначає взаємозумовленість існування об’єкта та 
середовища;  умови навколишнього світу та осо-
бистість, що формується, є головними умовами 
існування відповідного середовища.

У культурному сенсі, на думку Л. Побереж-
ної, поняття «середовище» може розглядатися 
на двох рівнях: на мікрорівні – як середовище 
закладу освіти, на макрорівні – як простір форму-
вання та вдосконалення педагогічної культури у 
цілому, педагогічного впливу на процеси розвитку 
особистості [7].

Порівнюючи поняття «освітній простір» та 
«освітнє середовище», О. Артюхіна наголошує 
на відмінності між ними та акцентує на часовому 
чиннику, який їх характеризує. Тобто освітньому 
середовищу властиві мінливість, тривалість у часі 
та низка чинників, умов, які безпосередньо стосу-
ються людини, що є суб’єктом освітнього серед-
овища. На думку вченої, у середовищі на відміну 
від простору є більш сприятливі можливості для 
індивідуалізації особистості [1, с. 47–48].

У дисертаційному дослідженні О. Смолінської 
середовище тлумачиться як особлива створена 
частина простору, поєднання різних видів серед-
овищ у єдиний простір, що зумовлюватиме синер-
гетичний ефект. Водночас «середовище означає 
занурення в певний інформаційний потік задля 
зміни та вдосконалення особистості» [9, с. 42].

Звертаючись до досвіду науковців інших країн, 
розглянемо концепцію американського психолога, 
основоположника екологічної психології Роджера 
Баркера. Термін «середовище» він розуміє як 
об’єктивну просторово-часову ситуацію, якій влас-
тива визначена сукупність форм поведінки. Науко-
вець уважає,  що поведінка людини більше зале-
жить від об’єктивної ситуації, термін «стимул» не 

дуже вдалий для її пояснення. Ситуацію, яка існує 
за своїми внутрішніми законами відносно ото-
чення,  психолог назвав місцем поведінки. Зако-
номірностями функціонування місця поведінки, на 
його думку, є наявність специфічної послідовності 
взаємодій людей, оточення, норм поведінки. Зако-
номірностями існування місця поведінки є те, що 
це саморегулювальні екосистеми, спрямовані на 
самозбереження [8, с. 162].

На думку психолога М. Хейдметса, середо-
вище – це та частина навколишнього світу, з якою 
суб’єкт прямо чи опосередковано взаємодіє. Харак-
теризуючи взаємодію людини та середовища, нау-
ковець уводить поняття «персоналізація серед-
овища» – фіксація певної частини середовища як 
свого «Я» [8, с. 67–68]. Виходячи з того, що серед-
овище виокремлюється з навколишнього світу 
засобом взаємодії, він розмежовує поняття «світ» 
і «середовище». М. Хейдметс уважає, що існує 
один світ із безліччю різних середовищ, які розріз-
няються за своїми об’єктивними характеристиками 
та способами зв’язку із суб’єктами або системою.

Сучасні тенденції розвитку суспільства зна-
йшли своє відображення в багатьох галузях. Засто-
сування комп’ютерних технологій не є винятком. 
Використання ІКТ як одного з елементів серед-
овища є об’єктом дослідження багатьох науковців.

Ю. Шрейдер розглядає концептуальні основи 
інформаційного середовища, де відбуваються 
інформаційні процеси та здійснюється вплив на 
його учасників, наголошуючи на необхідності фор-
мування та розвитку вмінь, необхідних для отри-
мання освіти в інформаційному просторі [12].

Н. Сороко зазначає, що комп’ютерно-
орієнтоване середовище – це «відкрите або 
закрите ІКТ-навчальне середовище педагогіч-
них систем, основними дидактичними функціями 
якого є педагогічно доцільне, координоване й інте-
гроване використання комп’ютерно-орієнтованих 
засобів навчання, електронно-освітніх ресурсів 
і сервісів відкритих або закритих інформаційно-
комунікаційних мереж, що орієнтовані на потреби 
учасників освітнього процесу» [10, с. 27].

У межах окресленого питання аналіз хмароо-
рієнтованого  навчального середовища здійсню-
вала С. Литвинова. На її думку, хмароорієнтоване 
навчальне середовище – це середовище, у якому 
за допомогою хмарних сервісів створюються умови 
для освітньої мобільності, співпраці педагогів і здо-
бувачів освіти для ефективного досягнення дидак-
тичних цілей і розвитку ІК-компетентності [3, с. 14].

У цьому контексті слушною є думка В. Олій-
ника та С. Касьяна, які так окреслюють принципи 
побудови інформаційного середовища: багато-
компетентність, інтегральність, розподіленість, 
адаптивність, що забезпечують побудову інфор-
маційного освітнього середовища для активної 
творчості здобувачів освіти.
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Вивчаючи комп’ютерно-орієнтоване серед-
овище в умовах полікультурної освіти, І. Іванюк 
уважає його таким, що «базується на використанні 
ІКТ, освітніх ресурсів і сервісів інформаційно-кому-
нікаційних мереж, що забезпечують спілкування, 
взаємодію, навчання та підтримку полікультурного 
розвитку особистості через вивчення іноземних 
мов, участь у міжнародних освітніх проєктах, вір-
туальних навчальних спільнотах для формування 
в учнів полікультурної та інформаційно-комуніка-
ційної компетентностей» [2, с. 34].

Узагальнюючи думки науковців, слід підкреслити, 
що поняття «середовище» є важливим утворенням, 
яке постійно досліджується. Залежно від контексту 
та сфери застосування вчені наповнюють його від-

повідними компонентами та властивостями. На під-
ставі аналізу наведених тлумачень поняття «серед-
овище» розуміємо як інтегративне утворення, у 
межах якого відбувається взаємодія суб’єктів.

Однією з особливостей сучасного етапу 
вивчення середовища є впровадження його в 
галузь освіти. Це питання є предметом наукового 
інтересу таких учених, як Г. Беляєв, А. Бондарев-
ська, М. Братко, Е. Васильєва, С. Дерябо, В. Кози-
рєв, В. Лебедєва, В. Новіков, В. Орлов, В. Панов, 
В. Рубцов, В. Слободчиков,  В. Ясвін, О. Яро-
шинська. Розглянемо запропоновані науковцями 
моделі освітнього середовища (далі – ОС), виді-
лимо ключові слова, що характеризують його, та 
проаналізуємо деякі з них (табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз суті ОС на сучасному етапі

Автор Поняття середовища Суть середовища
В. Ясвін
Еколого-особистісна 
модель

Система впливів та умов формування особистості відповідно до 
заданого зразка, можливості для її розвитку, які надає соціальне та 
просторово-предметне оточення.

Система впливів  
та умов

В. Рубцов
Комунікативно  
орієнтована модель

Полікультурна система прямих та опосередкованих навчально-
виховних дій, які реалізують педагогічні установки викладачів від-
повідно до завдань, методів, засобів та форм освітнього процесу 
певного закладу освіти.

Полікультурна 
система ... дій

В. Слободчиков 
Антрополого- 
психологічна модель

ОС – це не сукупність впливів та умов, а динамічне утворення, яке 
є продуктом взаємодії освітнього простору, управління освітою, 
закладу освіти та самого учня.

Продукт взаємодії

В. Панов
Екопсихологічна 
модель

Створення умов для взаємодії в системі «учень – освітнє серед-
овище», спрямованої на актуалізацію природного потенціалу творчих 
можливостей учня до саморозвитку.

Створення умов

М. Братко Освітнє середовище вищого навчального закладу – це комплекс умов-
можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, 
технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, 
що склалися цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції.

Комплекс  
умов-можливостей

Г. Бєляєв Середовище – це система умов, впливів і можливостей заохочення 
активності соціального індивіда в напрямі залежно-керованого пере-
ходу від діяльності в навчальній ситуації до діяльності в життєвій та 
професійній ситуації в певних обставинах і відносинах.

Система  
умов, впливів  
і можливостей

Ю. Кулюкін,   
С. Тарасов

Освітнє середовище – це сукупність соціальних, культурних, також 
спеціально організованих в освітніх закладах психолого-педагогічних 
умов, унаслідок взаємодії яких відбувається становлення особистості 
індивіда. Розвиток особистості залежить від того, вплив якого серед-
овища домінує у формуванні її індивідуального досвіду.

Сукупність…. умов

О. Васильєва Освітнє середовище ЗВО – упорядкована цілісна сукупність компо-
нентів, взаємодія та інтеграція яких зумовлює наявність в освітнього 
закладу вираженої спроможності створювати умови та можливості для 
цілеспрямованого та ефективного використання педагогічного потенці-
алу середовища в інтересах розвитку особистості та всіх її суб’єктів.

Сукупність…  
компонентів

В. Новіков Сукупність засобів і способів суспільної діяльності суб’єктів освіт-
нього процесу щодо проєктування та впровадження елементів, які 
спонукають здобувачів освіти та викладачів до прояву активності в 
розвитку та саморозвитку своїх професійно-особистісних якостей.

Сукупність засобів 
та способів 
діяльності

А. Бондаревська Сукупність спеціально створених і самовиниклих умов, засобів, 
відносин, які створюють об’єктивну основу та забезпечують єдність 
процесів особистісного та професійного саморозвитку студентів.

Сукупність умов

В. Козирєв Цілісне явище, яке підпорядковане завданню створення умов для 
цілісного сприйняття студентами навколишнього світу, взаємодія з 
яким служить цілям особистісного становлення, та оволодінню спо-
собами його вивчення та перетворення.

Створення ... умов

О. Ярошинська Цілісна педагогічно організована система умов, що забезпечує активну 
взаємодію суб’єктів освітнього процесу в межах освітнього простору 
закладу, спрямовану на професійний і особистісний розвиток майбут-
нього вчителя та формування його готовності до професійної діяльності.

Система умов
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Аналіз наведених визначень дав змогу 
з’ясувати специфіку суті освітнього середовища 
на сучасному етапі. Частина науковців ува-
жає, що ОС – це «система умов (можливостей)» 
(Г. Бєляєв, В. Ясвін, О. Ярошинська). На думку 
В. Рубцова, це «полікультурна система дій», 
В. Слободчиков визначає ОС як «продукт взаємо-
дії», В. Панов – як «створення умов».  Більшість 
дослідників розуміє ОС як «сукупність (комплекс) 
засобів та умов» (А. Бондаревська, М. Братко, 
О. Васильєва, В. Козирєв, Ю. Кулюткін, В. Новіков, 
С. Тарасов). Услід за науковою більшістю розумі-
ємо ОС як сукупність (комплекс) засобів та умов, 
унаслідок взаємодії яких відбувається розвиток 
і становлення індивіда в межах певного закладу 
вищої освіти.

Накопичення досвіду створення різних за 
якістю та напрямом середовищ, що полегшують 
розв’язання педагогічних завдань, дає змогу розгля-
дати середовище як особливий технологічний засіб, 
який відповідає вимогам персоналізованої освіти.

Персоналізація різних галузей діяльності 
людини є об’єктом дослідження багатьох сучасних 
науковців, що зумовлено багатоманіттям визна-
чень цього явища. Особливістю сучасного етапу 
розвитку педагогіки також є акцент на персона-
лізацію освіти. Цей процес пов’язаний передусім 
із прагненням людини до самореалізації, задово-
лення особистих освітніх потреб на основі індиві-
дуального підходу та зростанням потреби в опану-
ванні нових компетентностей.

У системі освіти поняття «персоналізація» вико-
ристовується доволі часто  як один із принципів 
навчання та виховання. Вивчення цього напряму 
в різних аспектах знаходимо в наукових працях 
таких дослідників, як Л. Байбородова, Ю. Крупнов, 
А. Кондратенко, В. Петровський, О. Пєхота, К. Юнг, 
С. Якубов та ін. У сучасних теоретичних досліджен-
нях персоналізована освіта розглядається як:

– педагогічна система з коректно поставленим 
дидактичним завданням і педагогічною техноло-
гією, яка сприяє його розв’язанню, де поставлене 
дидактичне завдання визначається особливос-
тями особистості здобувача освіти (Л. Байборо-
дова);

– міжособистісний простір двох повністю різних 
особистостей, у якому існує можливість співпраці 
та відбувається педагогічний вплив і перетворення 
ос обистості (Ю. Крупнов);

– організація освітнього процесу з урахуванням 
панівних здібностей того, хто навчається, яка лає 
змогу створювати оптимальні умови для реаліза-
ції можливостей кожного здобувача освіти (А. Кон-
дратенко).

Автори проєкту «Персоналізоване навчання» 
(Personalize Learning, 2011) Б. Брей (Barbara Bray) 
і К. Маккласкі (Kathleen McClaskey) уважають, що 
лише за умов персоналізованого навчання той, 

хто навчається, стає активним учасником освіт-
нього процесу, разом із викладачем визначає 
свої освітні цілі, бере на себе відповідальність за 
організацію та зміни в навчанні, створює власне 
освітнє середовище [14].

На думку авторського колективу (Д. Єрма-
ков, П. Кирилов, Н. Корякина, С. Янкевич), пер-
соналізація передбачає орієнтацію на активність, 
самостійність, ініціативність того, хто навчається. 
Завдання педагога – створити умови для макси-
мального розвитку індивідуальності, потенціалу 
особистості. Принцип персоналізації передбачає 
вільний вибір освітньої траєкторії [5].

Персоналізована освіта – це процес, спрямова-
ний на розвиток особистісного потенціалу того, хто 
навчається. Здобувач освіти є суб’єктом сумісної 
освітньої діяльності та має можливість будувати 
власну освітню траєкторію з урахуванням власних 
особливостей та потреб розвитку [5].

На думку С. Якубова, персоналізоване 
навчання – це особистісно спрямований процес, у 
якому в реальному часі відображаються навчальні 
досягнення здобувача освіти та доступні широкі 
можливості керування напрямом освіти, а також 
реалізуються відповідні педагогічні стратегії для 
досягнення мети навчання [12, с. 60].

Узагальнюючи наведене вище, можемо ствер-
джувати, що персоналізація – це процес уособлю-
вання навчання, надання йому властивостей кон-
кретної людини, її потреб і можливостей, створення 
освітнього процесу для кожної конкретної особис-
тості. Основними характеристиками персоналі-
зації можна назвати можливість управляти своєю 
діяльністю, прояв індивідуальності, вплив на інших 
людей, побудову власного освітнього шляху.

У сфері психології персоналізація (від лат. 
рersona – особистість) розглядається як «процес 
усвідомлення суб’єктом власної суспільно значи-
мої особистості, результатом чого виступає його 
активна діяльність, спрямована на трансляцію 
іншим своєї індивідуальності» (В. Петровський) 
[6, с. 12]. Потреба людини в персоналізації – це 
необхідна умова формування у суспільства здат-
ності визнавати в ній особистість. За таких умов 
індивід має можливість впливати на існування 
певної спільноти, до якої він належить.

Персоналізація виникає на стадії станов-
лення особистості, основне завдання якої – це 
абсолютна соціальна адаптація, затребуваність 
у суспільстві. Саме в діяльності відбувається про-
цес персоналізації людини. Іншими словами, це 
потреба індивіда виявити свою особистість.

Згідно з визначенням Карла Юнга, персоналі-
зація – це публічне обличчя індивіда, яке сприй-
мається іншими, соціальна роль, яку він відіграє 
відповідно до вимог суспільства.

У галузі ІТ-технологій термін «персоналізація» 
вживається у значенні пристосування технологій 
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та послуг до потреб окремої людини. ІТ-індустрія 
пропонує користувачам у своїх програмних засо-
бах широкі можливості налаштування та персона-
лізації. Із точки зору фахівців у цій сфері, персона-
лізація – це процес збирання, зберігання, аналізу 
інформації про користувачів сайтів і надання їм 
необхідної інформації у відповідний час [15, с. 217]. 
Також існує думка, що персоналізація в Інтернеті – 
це процес (автоматичне налаштування) зміни змісту 
та структури сайтів відповідно до потреб, цілей та 
інтересів користувачів на основі аналізу їхньої наві-
гаційної поведінки та контексту.

В одному з досліджень персоналізації на сай-
тах новин пропонується її визначення як форми 
взаємодії користувача та системи з використан-
ням технічних засобів для подальшого пристосу-
вання змісту, подачі та впорядкування інформації 
до його вподобань, самостійно визначених систе-
мою чи вказаних.

Аналіз наведених дефініцій дає змогу виокре-
мити такі основні властивості персоналізації: «про-
цес», «адаптація», «пристосування», «процес зби-
рання інформації», «форми взаємодії». Основною 
їхньою ознакою є дії, спрямовані на особистість, 
максимальне пристосування до її потреб.

Слушним також уважаємо розглянути визна-
чення цього поняття в різних наукових галузях. 
Так, персоналізація в освіті – це процес уособлю-
вання навчання, умови для максимального роз-
витку індивідуальності, потенціалу особистості; у 
сфері психології – усвідомлення (створення) влас-
ної особистості, соціальна роль; в ІТ-сфері – адап-
тація, пристосування, форми взаємодії користу-
вача (індивіда) із системою.

Відповідно до цих визначень, у міждисциплі-
нарному аспекті ми будемо розуміти поняття 
«персоналізація» як адаптивний процес, усі мож-
ливості якого спрямовані на задоволення навчаль-
них потреб здобувачів вищої освіти.

Отже, з урахуванням попереднього аналізу 
поглядів науковців щодо суті освітнього серед-
овища та персоналізованого навчання робимо 
висновок, що персоналізоване освітнє серед-
овище у ЗВО – це сукупність умов, які створюють 
підґрунтя для максимального розвитку індивіду-
альності здобувачів вищої освіти та усвідомлення 
ними власної особистості.

Висновки. Отже, у педагогічній літературі 
наявні такі дефініції освітнього середовища: «сис-
тема умов (можливостей)», «полікультурна сис-
тема дій», «продукт взаємодії», «створення умов», 
«сукупність (комплекс) засобів та умов». Кожну 
з них можна брати за основу залежно від того, 
наскільки вона дає чітке, ґрунтовне розгортання 
авторського бачення.

До педагогічно значущих визначень поняття 
«персоналізація» належать: «педагогічна сис-
тема», «міжособистісний простір», «організація 

освітнього процесу», «умови для максимального 
розвитку», «особистісно спрямований процес», 
«соціальна роль», «адаптація», «пристосування», 
«форми взаємодії». Запропоновано авторське 
визначення поняття персоналізованого освітнього 
середовища здобувача вищої освіти. Його розгля-
нуто як феномен, який визначається сукупністю 
умов, спрямованих на суб’єкта освітнього процесу.

Наступним кроком нашого дослідження буде 
створення моделі персональної освітньої траєкто-
рії здобувача вищої освіти в умовах персоналізо-
ваного освітнього середовища.
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СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ 
ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ» 
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
THE STRUCTURE OF THE CONCEPT «SUBJECTIVE IMAGE 
OF PROFESSIONAL FUTURE OF STUDENTS IN HUMANITIES» 
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

У статті показано, що поняття 
«суб’єктивний образ професійного майбут-
нього студентів гуманітарного профілю» 
ґрунтується на психолого-педагогічному 
підході. Це поняття містить такі склад-
ники, як професійна спрямованість, профе-
сійна компетентність, професійно важливі 
психологічні якості та професійно значущі 
психофізіологічні властивості. Cуб’єктивне 
відображення об’єктивної дійсності в іде-
альних образах здійснюється через психіку. 
Об’єктивність суб’єктивного характеру 
відображення навколишнього світу забез-
печується суспільно-історичною та особис-
тою практикою.
Визначено компоненти суб’єктивного 
образу професійного майбутнього студен-
тів гуманітарного профілю, що зумовлені 
дистанційною освітою, з урахуванням їхніх 
психологічних і вікових особливостей. Зазна-
чено, що нові умови навчання потребують 
від студентів гуманітарного профілю зміни 
моделі поведінки щодо відповідального став-
лення до процесу навчання («я вчуся» замість 
«мене навчають); самовизначення на профе-
сійному рівні (позитивне смислове майбутнє, 
позитивна Я-концепція); певного ступеню 
академічної зрілості (бути здатним умоти-
вовувати себе, бути самостійним, брати 
на себе відповідальність за власне навчання, 
брати участь в електронних комунікаціях 
у рамках навчального процесу, бути ініціа-
тивним, винахідливим і кмітливим, демон-
струвати завзятість, наполегливість, 
цілеспрямованість і чесність, бути здібним 
до самоорганізації, повноцінно приймати 
участь у навчальному процесі та бути 
здатними відстежувати й оцінювати про-
цес свого навчання; особистісної зрілості 
(висока емпатійність, емоційна стійкість) 
для подолання труднощів у спілкуванні.
Відповідно до принципів дистанційної освіти, 
студентам необхідно оволодіти навичками 
взаємодії в процесі навчання, вмінням працю-
вати з інформацією, у тому числі й із нелі-
нійною, навичками метапізнання та контр-
олювати емоційну сферу.

Ключові слова: дистанційна форма навчання, 
суб’єктивний образ, професійне майбутнє, 
гуманітарний профіль, вища школа.

The article shows that the concept "subjective 
image of the professional future of students in 
humanities" is based on a psychological and 
pedagogical approach. This concept contains 
such components as professional orientation, 
professional competence, professionally impor-
tant psychological qualities and profession-
ally significant psychophysiological properties.  
A subjective reflection of objective reality in ideal 
images is carried out through the psyche. The 
objectivity of the subjective nature of the reflec-
tion of the world around us is ensured by socio-
historical and personal practice.
The components of the subjective image of the 
professional future of students in humanities, 
conditioned by distance education, taking into 
account their psychological and age characteris-
tics, are determined. It is noted that the new con-
ditions of study require students to change the 
pattern of behavior regarding responsible attitude 
to the learning process (“I study” instead of “teach 
me”); self-determination at the professional level 
(future, that bears positive sense, positive I-con-
cept); a certain degree of academic maturity (to 
be able to motivate yourself, to be independent, 
to take responsibility for own learning, to par-
ticipate in electronic communications within the 
educational process, to be a man of ideas, inven-
tive and quick-witted, to demonstrate persever-
ance, dedication and honesty, be capable of self-
organization, fully participate in the educational 
process and be able to monitor and evaluate the 
process of own learning; personal maturity (high 
empathy, emotional stability) in order to over-
come difficulties in communication.
In accordance with the principles of distance edu-
cation, students need to master the skills of inter-
action in the learning process, the ability to work 
with information, including nonlinea, meta-knowl-
edge skills and control their emotional sphere.
Key words: distance learning, subjective image, 
professional future, humanitarian profile, high 
school.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Актуальність дослідження зумовлена змушеною 
переорієнтацією закладів вищої освіти України на 
дистанційну форму навчання. Установлено, що 
більшість досліджень із питань підготовки фахівців 
гуманітарного профілю виконано до початку пан-
демії, тому не береться до уваги зміна умов цієї 
підготовки, які впливають на канонічну дидактичну 
систему, в якій протікає традиційний освітній про-
цес, котрий, як відомо, складається із семи еле-
ментів: мети навчання, змісту навчання, студен-
тів, викладачів, методів, засобів і форм навчання 

[1, с. 81–82]. Тому наведене вище є підставою для 
вивчення структури поняття «суб’єктивний образ 
професійного майбутнього студентів гуманітарного 
профілю» з урахуванням особливостей дистанцій-
ної освіти та досвіду традиційної форми навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
С. Заболотна досліджувала образ професійного май-
бутнього студентів гуманітарного профілю (медиків) 
без урахування специфіки дистанційного навчання 
[2]. Образ професійного майбутнього в прогнозо-
ваних соціально-професійних змінах суспільства 
досліджував Д. Заводчиков через використання  
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понять «четверта технологічна революція», «шос-
тий технологічний уклад» і «цифрова економіка» 
[3]. Установлено зв'язок образу професійного май-
бутнього із ціннісно-мотиваційною сферою в умо-
вах традиційного навчального процесу [4]. Окрім 
того, дослідниками здійснюється вивчення різних 
аспектів дистанційної освіти з метою впровадження 
в освітній процес у вищій школі (С.Р. Кузяєва, 
Н.М. Гаврилюк, І.О. Пєтухова та ін.). Установлено, 
що «чим більше достовірної інформації людина 
отримує та аналізує, тим більше вона може сприй-
няти усі заходи дистанційнювання як свої власні і 
поставитися до них як до «альтруїстично вмотиво-
ваної самоізоляції», що сприяє адаптації, збере-
женню психічної рівноваги, розробленню власного 
самоменеджменту [5, с. 115].

На підставі зазначеного можна стверджувати, 
що, незважаючи на наявність досліджень, присвя-
чених вивченню образу професійного майбутнього 
студентів [2–4], поза увагою авторів залишилося 
виявлення структури суб’єктивного образу профе-
сійного майбутнього студентів гуманітарного про-
філю в умовах дистанційної освіти.

Мета статті. Метою статті є виявлення струк-
тури суб’єктивного образу професійного майбут-
нього студентів гуманітарного профілю в умовах 
дистанційної освіти.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«суб’єктивний образ професійного майбутнього 
студентів гуманітарного профілю», професії типу 
«людина – людина», ґрунтується на психолого-
педагогічному підході, що розглядає професійний 
шлях як процес входження людини в професію 
(у професійне середовище, засвоєння нею про-
фесійного досвіду, оволодіння стандартами і цін-
ностями професійної спільноти); як процес актив-
ної реалізації себе, безперервного професійного 
саморозвитку й самовдосконалення [6, c. 91].

Об’єктивне і суб’єктивне поєднується у понятті 
«образ», що характеризує пізнавальну діяльність 
суб’єкта. Суб’єктивне відображення об’єктивної 
дійсності в ідеальних образах здійснюється через 
психіку. Однак суб’єктивний характер відобра-
ження навколишнього світу, об’єктивність якого 
забезпечується суспільно-історичною та особис-
тою практикою, не означає його неправильність. 
«Отже, психіка – це суб’єктивне відображення 
об’єктивної дійсності в ідеальних образах, на 
підставі яких регулюється взаємодія людини із 
зовнішнім середовищем» [7].

На основі дослідження С. Заболотної визначаємо 
образ майбутнього студента гуманітарного профілю 
як системно-ціннісне утворення, що включає його 
уявлення про світ, себе, мету і сенс життя, ціннісне 
ставлення до життєдіяльності (у цілому й у май-
бутній професійній діяльності зокрема), цілепокла-
дання, планування, прогностичні вміння та вміння 
будувати перспективу життєдіяльності [2, c. 53].

Поняття «образ» пов’язане з психічними про-
цесами суб’єкта, його пізнавальною діяльністю, 
абстрактним мисленням, тому доречним є пере-
хід до структури особистості спеціаліста. Значу-
щою для нашого дослідження є запропонована  
Е. Зеєром чотирьохкомпонентна структура осо-
бистості спеціаліста з такими складниками: профе-
сійна спрямованість, професійна компетентність, 
професійно важливі психологічні якості та профе-
сійно значущі психофізіологічні властивості [8].

Безсумнівно, однією з провідних компетент-
ностей, якою має оволодіти майбутній фахівець 
гуманітарного профілю, є комунікативна компе-
тентність. Під нею розуміється інтегративне осо-
бистісне утворення, що характеризується адекват-
ною самооцінкою, здатністю розуміти внутрішній 
світ іншої людини, підлаштовуватися під змінні 
умови (як зовнішні, так і внутрішні) й орієнтуватися 
у використанні вербальних і невербальних засобів 
у різних ситуаціях спілкування [9, с. 5].

І. Васильєва виявила психолого-педагогічні 
чинники, що перешкоджають розвитку комуніка-
тивної компетентності студентів, які навчаються 
за дистанційною формою. Серед психологічних 
чинників такі: труднощі у спілкуванні, особистісна 
незрілість, що проявляються у низькій емпатій-
ності й емоційнійній нестійкості, неадекватній 
самооцінці, що зумовлена неконструктивністю 
життєвої позиції, залежністю від думок і оцінок ото-
чуючих. До педагогічних чинників належать такі: 
географічна і фізична ізольованість студентів, від-
сутність прямої очної педагогічної взаємодії, здій-
снення опосередкованого спілкування між учасни-
ками освітнього процесу, наявність віртуального 
комунікативного середовища у вебкласах.

Дослідниця визначила психолого-педагогічні 
умови, що сприяють розвитку комунікативної ком-
петентності студентів. До цих умов віднесено такі: 
переформування когнітивних структур «Я-образа» 
і зняття обмежень й комплексів для створення 
позитивної Я-концепції; розвиток почуття само-
ідентичності й емпатично зацікавленої поведінки; 
створення ситуацій, що спрямовані на розширення 
репертуару поведінкових реакцій і ситуативну адап-
тивність; розширення поля вербальних і невербаль-
них засобів спілкування у сфері суб’єктних взаємо-
відносин; прояв різноманітних паттернів поведінки 
в різних ситуаціях спілкування [9, с. 6].

Студентами очної форми навчання, як пра-
вило, стають випускники шкіл віком 16–25 років. 
Переважна більшість студентів має суто теоре-
тичне уявлення про вибрані спеціальності. Для 
більшості студентів навчання є єдиним видом 
діяльності протягом їх періоду навчання у закла-
дах вищої освіти. Окрім цього, слід урахувати, 
що ці студенти за дистанційної форми навчання 
підпадуть під вплив соціально-психологічних осо-
бливостей, а саме недостатньої організованості 
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і раціональності в розподілі часу на навчання, 
виконання сімейних обов’язків, відпочинок  
та ін. [1, с. 76].

М.В. Бєляєва, В.М. Васнінова, досліджуючи 
середню професійну освіту, встановили, що для 
студентів першого та частини другого курсу харак-
терні продовження шкільної позиції навчання, 
мислення категоріями дуалізму. На третьому і 
четвертому роках навчання студенти, як правило, 
усвідомлюють ситуації і приймають позицію «я 
вчуся» замість «мене навчають» і поняття бага-
тогранності і багатовимірності об'єкта вивчення. 
Із розвитком інтелекту студент починає аналіз 
інтелектуального завдання зі спроб виявити всі 
можливі відносини в наявних даних, створює різні 
припущення про їхні зв'язки, а потім перевіряє ці 
гіпотези [10, с. 40]. Слід зауважити, що описана 
модель поведінки молоді щодо відповідального 
ставлення до процесу навчання («я вчуся» замість 
«мене навчають») притаманна і студентам вищих 
навчальних закладів, оскільки пов’язана з теорією 
розвитку особистості.

Ученими встановлено, що формування висо-
кокваліфікованого спеціаліста, що передбачає 
його особистісне становлення як суб’єкта діяль-
ності, збігається з періодом юнацтва або початком 
зрілості й характеризується складністю станов-
лення особистісних рис (Б. Ананьєв, І. Кон, В. Лісо-
вський, А. Маркова, М. Філоненко та ін.).

Н. Коломінський уважає, що професійне ста-
новлення особистості відбувається шляхом фор-
мування професійних настановлень; системи 
професійно важливих знань, умінь, навичок і нау-
ково-культурного кругозору; виявлення та розвитку 
професійно важливих здібностей; духовних потреб 
майбутнього фахівця й морально-етичного вдо-
сконалення; забезпечення самоактуалізації кожної 
особистості та розвитку індивідуальності як переду-
мови індивідуального стилю праці [11, с. 13].

Самовизначення на професійному рівні є важ-
ливим етапом у процесі становлення суб’єктивного 
образу професійного майбутнього студентів гума-
нітарного профілю. «У психологічній літературі 
поняття «самовизначення» пов’язане з розвитком 
особистості та її самосвідомості; соціальною зрі-
лістю людини і визначенням її життєвої позиції; 
самоздійсненням і самореалізацією особистості; 
формуванням світогляду, соціалізації і вибору 
сфери професійної діяльності» [12, с. 45].

М.Р. Гінзбург зазначає, що бачення себе як 
майбутнього професіонала пов'язане із входжен-
ням у суспільство і баченням себе в ньому. Смис-
лове майбутнє може характеризуватися певністю 
або невизначеністю залежно від конкретності 
здійсненого вибору. Окрім професійного визна-
чення, смислове майбутнє характеризується 
стійкістю або нестійкістю цього вибору. Смис-
лове майбутнє характеризується такими цінніс-

ними характеристиками, як ціннісна насиченість 
або ціннісна порожнеча. Смислове майбутнє, що 
існує в уявленні людини, наділяється мотивую-
чою силою залежно від її суб’єктивного емоцій-
ного забарвлення (привабливе або відразливе). 
Також важливим є бачення себе в майбутньому 
самостійним, коли молода людина розраховує на 
власні сили, або залежним від зовнішніх обставин. 
Таким чином, смислове майбутнє може мати два 
полюси: позитивний (визначений, стійкий, ціннісно 
насичений, емоційно привабливий) і негативний 
(невизначений, нестійкий, ціннісно порожній, емо-
ційно відразливий). Результати професійного май-
бутнього залежать від позитивного чи негативного 
бачення себе у професійній діяльності [13].

Уміння людини наділяти події, що відбуваються, 
ціннісним змістом, смисловим забарвленням, 
регулювати свою поведінку, розставляти пріори-
тети, планувати свою активність у певних сферах, 
приймати актуальні рішення, успішно організову-
вати власні зусилля на досягнення мети – усе це 
істотною мірою залежить від свого уявлення про 
себе, тобто Я-концепції [14]. Я-концепція впливає 
не лише на поведінку людини, визначає світо-
відчуття, сприйняття наявного досвіду, розуміння 
нового, формування планів на майбутнє, а й на 
смислове майбутнє.

Навчання в умовах пандемії засобами дис-
танційної освіти зумовлює значущість форму-
вання в процесі навчання у студентів позитивної 
Я-концепції, адже за дистанційного навчання від 
особистості студента вимагається певна ступінь 
академічної зрілості (бути здатним умотивувати 
себе, самостійним, брати на себе відповідальність 
за власне навчання, брати участь в електронних 
комунікаціях у рамках навчального процесу, бути 
ініціативним, винахідливим і кмітливим, демон-
струвати завзятість, наполегливість, цілеспрямо-
ваність і чесність, бути здібним до самоорганізації, 
повноцінно приймати участь у навчальному про-
цесі та бути здатним відстежувати й оцінювати 
процес свого навчання) [15].

Cлід зауважити, що може існувати великий роз-
рив між позитивною Я-концепцією і реальною 
Я-концепцією кожного студента молодших курсів 
гуманітарного профілю. Так, студент, який свідомо 
визначився із професійним вибором, матиме пере-
ваги у навчанні над студентом, за якого прийняли 
рішення інші значимі для нього дорослі. У період 
навчання у вищій школі має відбутися професійне й 
особистісне становлення молодої людини. Для цього 
студент повинен використовувати власні ресурси і 
максимально ефективно скоординувати свої дії на 
вирішення професійних завдань. Успішність у вирі-
шенні професійних завдань залежить від сформова-
ності суб’єктивного образу майбутньої професії.

Слід зауважити, що за дистанційної освіти, 
в основі якої закладено принцип самостійності  
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студентів, студенти передусім мають бути готові до 
моделі «я навчаюся». Б. Холмберг (B. Holmberg) 
довів, що дистанційна освіта вимагає певного 
ступеню зрілості від студентів, оскільки зазвичай 
вони проводять заняття автономно [16].

У системі психолого-педагогічних принципів 
дистанційної освіти закладено й принцип спіль-
ної діяльності викладача і студента, завдяки 
якому здійснюється планування, оцінювання та 
корекція процесу навчання; використання життє-
вого досвіду студентів, як побутового, так і соці-
ального, професійного; принцип рефлексії; орга-
нізації модульно-блокової діяльності студентів; 
принцип проблемності, діалогічності й орієнтова-
ності на практику взаємодії в процесі навчання 
[17, с. 39–40].

О. Петерс пише про зміни в освітньому про-
цесі, які виникають за дистанційної освіти, і необ-
хідність формування нової поведінки у навчанні та 
викладанні. Основна зміна в поведінці студентів 
полягає у вдосконаленні їхніх навичок у навчанні 
через набуття знань за допомогою читання, розро-
бленні власних методів вивчення, вивченні тайм-
менеджменту для ефективного навчання, подо-
лань труднощів у навчанні, пошуку, оцінці, обробці 
й перетворенні інформації на значущі знання, 
навчання за допомогою гіпертекстів та гіпермедіа, 
демонстрація своїх знань на комп’ютерних конфе-
ренціях, віртуальних семінарах та у віртуальних 
групах. Також студенти повинні навчитися форму-
вати звичку до метапізнання, тобто набути стра-
тегій та навичок спостереження й оцінки власного 
навчання [18, с. 50–51].

Оскільки безпосереднє спілкування викладача 
зі студентами в аудиторії замінюється непрямим, 
то викладання стає механізованим і, отже, опо-
середкованим. Студенти бачать не самі дії педа-
гога, а лише їх символічне відображення. Викла-
дач повинен навчитися спілкуватися зі студентами 
по-новому. Викладач вже не навчає, а готує 
навчальний матеріал. Це передбачає повну зміну 
характеру і спрямованості педагогічної діяльності, 
стереотипів поведінки викладача [18, с. 50–51].

Педагоги та психологи стверджують, що при-
рода засобів передачі інформації в повному обсязі 
впливає на формування та розвиток мислення 
людини. Так, друкований текст, що застосову-
вався як основне джерело інформації, будується 
на принципі абстрагування змісту від дійсності і 
в більшості мов організується як послідовність 
фраз у порядку читання зліва направо, що формує 
навички розумової діяльності. Розумова діяльність 
має структуру, яка аналогічна структурі друкова-
ного тексту із властивими їй такими особливос-
тями, як лінійність, послідовність, аналітичність та 
ієрархічність. Образи і звуки, що подаються через 
фотографію, кіно, радіо, телебачення, мають іншу 
структуру; не спрямовують хід думок слухача чи 

глядача від А до Б і далі з проміжними висно-
вками; створюють моделі впізнавання, звернені до 
чуттєвості суб'єкта [1, с. 82].

С. Кузяєва зазначає, що нові інформаційні 
технології формують такі характеристики мис-
лення, як схильність до експериментів, гнучкість, 
зв'язність та структурність. Ці характеристики 
мислення відповідають пізнавальним процесам, 
характерним для творчої діяльності.

Перегляду підпадають уявлення не лише про 
мислення, а й про інші психічні функції: сприй-
няття, пам'ять, уявлення, емоції та ін. Перед пси-
хологами та педагогами постають завдання кон-
цептуального опису розвитку людської діяльності і 
психічних функцій людини в умовах упровадження 
дистанційної освіти [1, с. 83].

Висновки. На основі розгляду особливостей 
дистанційної освіти очевидно, що на відміну від 
очного навчання студенти повинні більше приді-
ляти уваги аспектам самоосвіти, самодисципліни, 
самомотивації, для того щоб у процесі набуття 
знань стати академічно, особистісно і соціально 
зрілим. Особистісно-професійна зрілість, своєю 
чергою, сформує позитивну Я-концепцію.

Перспективним напрямом подальшого дослі-
дження є розроблення теоретичної моделі фор-
мування суб’єктивного образу професійного 
майбутнього студентів гуманітарного профілю в 
умовах пандемії. Результати дослідження зазна-
ченого напряму представлені колективом авто-
рів (О.В. Ковтун, Л.Ю. Султанова, С.П. Гринюк, 
М.О. Желуденко, А.А. Заслужена, І.В. Зайцева) у 
рамках конкурсу «Наука для безпеки людини та 
суспільства», що працює над фінансованим за 
кошти державного бюджету Національним фон-
дом досліджень України проєктом «Потенціал 
вищої освіти за умов пандемії: глобальний, євро-
пейський, національний виміри» (реєстраційний 
номер проєкту 2020.01/0172).
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 
OF INSTRUMENTAL-PERFORMANCE COMPETENCE 
OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC ART

Стаття присвячена визначенню й обґрун-
туванню педагогічних умов формування 
інструментально-виконавської майстер-
ності майбутніх учителів музичного мисте-
цтва. У дослідженні висловлено припущення, 
що формування інструментально-виконав-
ської майстерності майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі професійної 
підготовки буде успішним за впровадження 
таких педагогічних умов: розвиток спря-
мованості студентів на удосконалення 
власної інструментально-виконавської май-
стерності шляхом активізації самостійної 
діяльності в процесі роботи над художнім 
образом твору; набуття досвіду виконав-
ської діяльності студентів в умовах орга-
нізації контекстного навчання і концертно- 
виконавської діяльності в університеті; 
поєднання традиційних та інноваційних під-
ходів в процесі послідовного практично орієн-
тованого розвитку інтерпретаційних умінь; 
забезпечення в інструментальному класі 
діалогічного характеру навчальної взаємодії 
з урахуванням індивідуальних особливостей 
кожного студента. Визначені педагогічні 
умови формування інструментально-вико-
навської майстерності майбутніх учителів 
музичного мистецтва мають комплексний 
характер, тобто вони є взаємодоповнюва-
ними, такими, що діють в єдності.
До інноваційних методів і засобів, які 
доцільно використовувати, в тому числі, 
під час уроків з основного музичного інстру-
мента, на яких впроваджуються визначені 
педагогічні умови, зараховано, насамперед, 
використання засобів мультимедіа, сучас-
них комп’ютерних технологій. Серед при-
йомів, які доцільно використовувати під час 
уроків з основного музичного інструмента 
з метою розвитку інтерпретаційних умінь, 
визначено такі: занурення у творчість ком-
позитора за допомогою мережі Internet, про-
слуховування й аналіз маловідомих інтер-
претацій творів, використання нотних 
Інтернет-бібліотек для оглядового озна-
йомлення з іншими творами композитора, 
твір якого вивчається, тощо.
Ключові слова: майбутні вчителі музичного 
мистецтва, інструментально-виконавська 

майстерність, підготовка, педагогічні 
умови.

The article defines and substantiates the peda-
gogical conditions for the formation of instru-
mental and performing skills of future teach-
ers of music. The study identifies the following 
pedagogical conditions for the formation of 
instrumental and performing skills of future 
teachers of music in the process of training: 
the development of students’ focus on improv-
ing their own instrumental and performing skills, 
activation of independent activities of students; 
gaining experience in performing activities, con-
textual training and concert-performing activities 
at the university; combination of traditional and 
innovative approaches in the learning process; 
development of interpretive skills; providing in 
the instrumental class the dialogical nature of 
educational interaction, taking into account the 
individual characteristics of each student. Peda-
gogical conditions for the formation of instru-
mental and performing skills of future teachers 
of music are complex, they complement each 
other, act in unity.
The article names innovative methods and tools 
that should be used during lessons on the main 
musical instrument. In the lessons of playing a 
musical instrument, it is advisable to use multi-
media tools, modern computer technology. They 
are used to listen to the works that students study. 
Interpretation skills need to be developed during 
lessons on a basic musical instrument. This is 
helped by studying the composer’s work via the 
Internet, listening to and analyzing little-known 
interpretations of works, using online music 
libraries, reviewing other works of the composer 
whose work is being studied. It is necessary to 
adhere to the dialogic interaction in the lesson. 
This will provide a basis for the development of 
emotional and volitional qualities of the student, 
promotes the development of professional and 
personal qualities, such as perseverance, deter-
mination, initiative. It also develops reflexive 
skills, the ability to introspect, the ability to adjust 
their own instrumental and performing skills.
Key words: future teachers of music 
art, instrumental and performing skills, 
preparation,pedagogical conditions.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Нині інструментально-виконавська під-
готовка у професійному становленні та музично-
педагогічній діяльності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва займає ключове місце. 
У цей час відбувається накопичення спеціаль-
них та загальноестетичних знань, формуються 
професійні уміння та навички, розвивається спе-
цифічне творче та методичне мислення, набува-
ється художній та музично-виконавський досвід. 
Саме тому проблема інструментально-виконав-
ської підготовки студентів закладів вищої освіти 

залишається актуальною [5]. Особливо важливо 
в цей період готувати майбутніх фахівців до про-
фесійного саморозвитку [9; 10] та сформувати в 
майбутніх учителів музичного мистецтва інстру-
ментально-виконавську майстерність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемою формування виконавської майстер-
ності музиканта-інструменталіста опікувалися 
відомі педагоги-музиканти (Л. Баренбойм, Г. Коган, 
К. Мартінсен, Г. Нейгауз, Г. Ципін та ін.). Власне 
формуванню тих чи інших аспектів виконавської 
майстерності студентів-піаністів присвячено праці 
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Л. Гінзбурга, Є. Лібермана, А. Малінковської, 
Л. Ніколаєва, Г. Падалки, Б. Яворського та ін.

Окремі аспекти проблеми формування інстру-
ментально-виконавської майстерності знайшли 
відображення в багатьох працях, присвячених 
питанням професійної підготовки майбутніх учите-
лів музичного мистецтва (О. Абдулліна, Л. Арчаж-
нікова, Н. Мозгальова, О. Олексюк, Г. Падалка, 
О. Рудницька та ін.). Зокрема, ученими розглянуто 
питання формування виконавських умінь (І. Грин-
чук, В. Крицький, В. Муцмахер та ін.), виконавської 
(М. Давидов, Т. Юник та ін.) та педагогічно-вико-
навської майстерності (І. Мостова та ін.), музично-
педагогічної (В. Мішедченко, С. Дєніжна та ін.)  
і музично-виконавської культури (Н. Згурська та 
ін.), індивідуального стилю виконавської діяль-
ності (Є. Йоркіна та ін.), розвитку виконавських 
якостей (Є. Скрипкіна та ін.), виконавської актив-
ності (С. Єгорова та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на постійний 
інтерес науковців до означеної проблематики, 
питання формування інструментально-виконавської 
майстерності майбутніх учителів музичного мисте-
цтва у процесі професійної підготовки залишаються 
маловивченими. Зокрема, подальшого теоретичного 
та практичного дослідження потребують педагогічні 
умови формування  інструментально-виконавської 
майстерності майбутніх учителів музичного мисте-
цтва в процесі професійної підготовки.

Мета статті полягає у визначенні й теоретич-
ному обґрунтуванні педагогічних умов форму-
вання  інструментально-виконавської майстер-
ності майбутніх учителів музичного мистецтва в 
процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. На основі тео-
ретичного вивчення і аналізу проблеми дослі-
дження нами була розроблена модель форму-
вання інструментально-виконавської майстерності 
майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
професійної підготовки, що відображає причинно-
наслідкові зв’язки між поставленою метою і досяг-
нутим результатом. Варто зазначити, що реалі-
зація причинно-наслідкового зв’язку неможлива 
без створення відповідних умов, у цьому випадку 
педагогічних. Звісно, умови не прямо породжу-
ють наслідок, проте належать до детермінант, що 
впливають на наслідок. Таким чином, розглянемо 
педагогічні умови, необхідні для формування 
інструментально-виконавської майстерності май-
бутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
професійної підготовки.

Педагогічні умови в контексті дослідження розу-
міємо як сукупність заходів і засобів, спеціально 
організованих обставин, які сприяють успішному 
формуванню інструментально-виконавської май-
стерності майбутніх учителів музичного мистецтва 
в процесі професійної підготовки.

Саме від таких спеціально створених обставин 
залежатиме, на нашу думку, ефективність фор-
мування інструментально-виконавської майстер-
ності майбутніх учителів музичного мистецтва.

У дослідженні педагогічні умови формування 
інструментально-виконавської майстерності майбут-
ніх учителів музичного мистецтва було нами визна-
чено на підставі аналізу наукової й методичної літера-
тури з досліджуваної проблеми та аналізу результатів 
констатувального етапу педагогічного експерименту.

Ми припустили, що формування інструмен-
тально-виконавської майстерності майбутніх учи-
телів музичного мистецтва в процесі професій-
ної підготовки буде успішним за впровадження 
таких педагогічних умов: розвиток спрямованості 
студентів на удосконалення власної інструмен-
тально-виконавської майстерності шляхом активі-
зації самостійної діяльності в процесі роботи над 
художнім образом твору; набуття досвіду вико-
навської діяльності студентів в умовах організації 
контекстного навчання і концертно-виконавської 
діяльності в університеті; поєднання традиційних 
та інноваційних підходів у процесі  послідовного 
практично орієнтованого розвитку інтерпрета-
ційних умінь; забезпечення в інструментальному 
класі діалогічного характеру навчальної взаємодії 
з урахуванням індивідуальних особливостей кож-
ного студента.

Варто зазначити, що визначені педагогічні умови 
формування інструментально-виконавської май-
стерності майбутніх учителів музичного мистецтва 
мають комплексний характер, тобто вони є взаємо-
доповнюваними, такими, що діють в єдності.

Вважаємо, що спрямованість студентів на удо-
сконалення власної інструментально-виконавської 
майстерності можна ефективно розвивати шляхом 
активізації самостійної діяльності, зокрема в про-
цесі роботи над художнім образом твору.

Завдання педагога полягає не тільки в забезпе-
ченні студента знаннями й уміннями, але й у спря-
муванні до самостійного їх здобуття, оволодіння 
навичками пізнавальної діяльності, які необхідні 
для подальшого удосконалення виконавської май-
стерності. Самостійність пов’язана з рефлексивно-
аналітичним підходом до навчальної діяльності, 
з умінням самому виявляти причини труднощів і 
усувати їх. Вияв же особистої творчої ініціативи 
майбутнього вчителя до самовдосконалення має 
відбуватися, коли сформоване стійке позитивне 
«прагнення до пізнання мистецтва та оволодіння 
ним» (Г. Нейгауз). На нашу думку, саме під час 
самостійної рефлексивно-аналітичної діяльності 
студент усвідомлює власні труднощі, які вини-
кають у процесі інструментально-виконавської 
діяльності й приймає рішення щодо необхідності 
їх подолання, тим самим сприяючи виникненню 
спрямованості на удосконалення власної інстру-
ментально-виконавської майстерності.
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На особливому значенні самостійної роботи в 
підготовці майбутніх педагогів-музикантів наголо-
шує Л. Опарик, оскільки на своєму творчому шляху 
їм потрібно буде вивчати чимало музичних творів, 
які доведеться опановувати самостійно, застосо-
вуючи знання, вміння й навики, набуті в закладі 
вищої освіти. Тому під час самостійної роботи сту-
дентів важливо сформувати професійні уміння і 
навички якісного читання, розбору та інтерпрета-
ції музичних творів. При цьому важливо навчити 
студентів самостійно знаходити ефективні шляхи 
в роботі, потрібні виконавські прийоми та засоби 
втілення творчого задуму. У процесі самостійної 
роботи студентів значну роль відіграє здатність 
критично оцінити результати власної інструмен-
тально-виконавської діяльності [8, с. 4]. При цьому, 
якщо студент бачить недоліки у своєму виконанні 
і це його не влаштовує, в нього виникає бажання 
зробити це краще, вдосконалити власну інстру-
ментально-виконавську майстерність.

У класі основного музичного інструмента викла-
дачеві важливо підготувати студента до такого 
самостійного аналізу власної роботи над створен-
ням художнього образу музичного твору.

Аналіз є невід’ємною стадією роботи музиканта 
над оформленням звукового образу. Він сприяє 
появі у свідомості виконавця виразних і чітких 
слухових уявлень про деталі твору. На основі цих 
уявлень студент осягає найближчі логічні зв’язки 
твору. Надалі завдяки перспективному слуховому 
мисленню він починає охоплювати більш далекі 
смислові співвідношення, які не є послідовними 
ланками одного логічного ланцюга. Далі поступово 
починає передбачати, прогнозувати появу того чи 
іншого фрагмента твору, що свідчить про оволо-
діння навичками антиципації, тобто вмінням уявити 
результати своїх дій ще до їх здійснення [8, с. 37].

Оскільки музично-виконавська діяльність учи-
теля музичного мистецтва в закладі середньої 
освіти не обмежується  проведенням уроків, він 
нерідко є організатором і виконавцем концертних 
програм у позаурочній та позакласній виховній 
роботі з учнями. Сучасний вчитель музичного мис-
тецтва повинен мати уміння інтерпретації музич-
ного твору, транспонування, підбору акомпане-
менту, читати ноти з листа, здатність демонструвати 
у процесі музичної діяльності музично-виконавські 
навички, поєднувати інструментально-виконавські, 
інтерпретаційні, артистичні вміння, виконавську 
надійність та ін. [6]. Саме тому йому необхідне 
набуття досвіду виконавської діяльності в умовах 
організації контекстного навчання і концертно-вико-
навської діяльності в університеті.

Концертно-виконавська діяльність активізує у 
студентів творчий потенціал, сприяючи зростанню 
творчої індивідуальності, підвищує якість вико-
навської підготовки, викликає почуття радості від 
процесу навчання, розвиває і збагачує емоційно-

вольову та інтелектуальну сфери особистості, 
виховує артистичність, музичний смак [2, с. 49], 
позитивно впливаючи, у тому числі, на розвиток 
інструментально-виконавської майстерності.

Досвід музично-виконавської діяльності розу-
міють як сукупність музично-виконавських знань, 
умінь і навичок, спрямованих на досягнення худож-
ньо-звукового результату та його естетичного 
сприйняття [1, с. 10]. На нашу думку, до цього розу-
міння ще варто додати участь у концертно-виконав-
ській діяльності, оскільки цей досвід як сукупність 
музично-виконавських знань, умінь і навичок має 
базуватися на пережитому, випробуваному під час 
публічного виконання музичних творів, а не лише 
аудиторній діяльності. У контексті дослідження 
саме цей аспект має виняткове значення.

Про важливість поєднання традиційних та інно-
ваційних підходів у фаховій підготовці майбутніх 
учителів музичного мистецтва з метою досягнення 
досвіду музично-педагогічної діяльності йдеться в 
дослідженні М. Михаськової [7]. Оскільки інтерпре-
таційні вміння є важливою складовою частиною 
як досвіду інструментально-виконавської діяль-
ності загалом, так і інструментально-виконавської 
майстерності, зокрема, в процесі послідовного 
практично орієнтованого розвитку інтерпретацій-
них умінь теж необхідно поєднувати традиційні та 
інноваційні підходи.

Визначаючи виконавську майстерність музи-
канта як емоційно яскраве, артистичне, співт-
ворче, технічно досконале втілення музичного 
твору в реальному звучанні, М. Давидов визначав 
певні положення, які впливають на процес фор-
мування виконавської майстерності, серед яких 
особливого значення він надавав співтворчому 
характеру інтерпретаційної діяльності [4]. Отже, 
особливе значення в структурі інструментально-
виконавської майстерності майбутніх учителів 
музичного мистецтва займають інтерпретаційні 
уміння, оскільки саме вони дають змогу найбільш 
точно відтворити художній зміст музичних творів 
на уроці і представити їх учням.

Н. Гур’яновою та Н. Зворською зроблено висно-
вки: психологічною передумовою набуття вико-
навської майстерності є попереджувальні та коре-
гувальні уявлення музично-ігрових дій музиканта; 
добре засвоєна навичка комплексного слухо-мото-
рного попереджування музично-ігрового процесу 
сприяє формуванню художньої техніки, повністю 
підпорядкованої інтерпретаторським намірам 
виконавця; техніка виконавця невіддільна від про-
цесу смислового інтонування [3]. Тому особливу 
увагу в класі основного музичного інструмента 
надають процесу послідовного практично орієнто-
ваного розвитку інтерпретаційних умінь, застосо-
вуючи при цьому традиційні та інноваційні методи.

Традиційно для розвитку інтерпретаційних умінь 
використовують такі методи: виконавського показу, 
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аудіопрослуховування й аналізу різних інтерпрета-
цій твору, що вивчається, «створення історико-куль-
турного контексту», за якого задля кращого розу-
міння стилю композитора студента знайомлять із 
біографією композиторів, характеризують основні 
особливості його творчості, композиторського 
стилю тощо. Як прийом застосовують наведення 
паралелей інших видів мистецтв, живопису, поезії 
тощо. Тобто досить поширеним прийомом є вико-
ристання міждисциплінарних зв’язків.

До інноваційних методів і засобів, які доцільно 
використовувати, у тому числі, під час уроків з осно-
вного музичного інструмента зараховують, насам-
перед, використання засобів мультимедіа, сучас-
них комп’ютерних технологій. Серед прийомів, які 
ми використовували під час уроків з основного 
музичного інструмента з метою розвитку інтерпре-
таційних умінь, є такі: занурення у творчість ком-
позитора за допомогою мережі Internet (перегляд 
відповідних документальних, художніх фільмів з 
подальшим обговоренням); пошук за допомогою 
мережі Internet, прослуховування й аналіз малові-
домих інтерпретацій творів, що вивчаються; вико-
ристання нотних Інтернет-бібліотек для оглядового 
ознайомлення з іншими творами композитора, 
твір якого вивчається. Варто зазначити особливо 
популярну форму роботи, яка з’явилася і почала 
активно використовуватися під час світової панде-
мії Covid-19, – запис власного виконання на відео 
(камера, смартфон тощо) з подальшим детальним 
аналізом, обговоренням, рефлексією.

На нашу думку, важливою умовою формування 
інструментально-виконавської майстерності майбут-
ніх учителів музичного мистецтва є  забезпечення в 
інструментальному класі діалогічного характеру 
навчальної взаємодії з урахуванням індивідуальних 
особливостей кожного студента. Адже саме дотри-
мання цієї педагогічної умови забезпечить основу 
для розвитку емоційно-вольових якостей, сприя-
тиме розвитку професійно важливих та особис-
тісних якостей, таких як наполегливість, цілеспря-
мованість, ініціативність. Водночас забезпечення 
в інструментальному класі діалогічного характеру 
навчальної взаємодії викладача зі студентами спри-
ятиме розвитку їхніх рефлексивно-оцінних умінь 
та здатності до самоаналізу й коригування власної 
інструментально-виконавської майстерності.

Висновки. Отже, ми припустили, що рівень 
інструментально-виконавської майстерності май-
бутніх учителів музичного мистецтва зросте, якщо 
в процесі їхньої професійної підготовки розвивати 
спрямованість студентів на удосконалення влас-
ної інструментально-виконавської майстерності 
шляхом активізації самостійної діяльності в про-
цесі роботи над художнім образом твору, сприяти 
тому, щоб студенти набували досвід виконавської 
діяльності студентів в умовах організації контек-
стного навчання і концертно-виконавської діяль-

ності в університеті, під час фахової підготовки 
поєднувати традиційні та інноваційні підходи в 
процесі послідовного практично орієнтованого 
розвитку інтерпретаційних умінь, забезпечити в 
інструментальному класі діалогічний характер 
навчальної взаємодії з урахуванням індивідуаль-
них особливостей кожного студента.

Визначені педагогічні умови покладені в основу 
моделі інструментально-виконавської майстер-
ності майбутніх педагогів-музикантів і мають бути 
експериментально перевірені в процесі впрова-
дження моделі реалізації педагогічних умов фор-
мування інструментально-виконавської майстер-
ності майбутніх учителів музичного мистецтва.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ 
ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
TRAINING FUTURE PROFESSIONALS 
IN VARIOUS FIELDS TO RESOLVE CONFLICT SITUATIONS

У статті розглянуто питання конфлік-
тології. Зазначено, що конфлікти часто 
виникають між членами суспільства. Різні 
науки розглядають конфлікти своєрідно. 
Соціологія орієнтована на аналіз міжгрупо-
вих конфліктів, психологія – на дослідження 
внутрішньоособистісних і міжособистіс-
них суперечностей, а також міжгрупових. 
Сучасна психологія  розглядає й інші типоло-
гії, які зумовлені станом людини: «дитина», 
«батько» й «дорослий». Вони відрізняються 
схильністю до емоцій. Конфліктні ситуації 
виникають саме тоді, коли починають вза-
ємодіяти люди з однотипною психікою.
Введено поняття «конфліктологічна 
готовність», під якою розуміють збагачення 
змісту підготовки майбутніх фахівців спеці-
альними знаннями про сутність, структуру, 
функції конфліктів і механізми їх поперед-
ження й розв’язання.
Виділено шляхи формування конфлікто-
логічної готовності: створення інтегра-
ційного комплексу психолого-педагогічних 
дисциплін; використання дидактичного 
принципу активізації навчальної діяльності; 
впровадження проблемного і проєктного 
навчання; використання тренінгу. Розробля-
ючи тренінг, 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. Кожен із цих 
шляхів забезпечує ефективність форму-
вання конфліктологічної готовності, особ-
ливо, коли їх впроваджувати одночасно.
Перевірка стану сформованості конфлік-
тологічної готовності студентів і кур-
сантів показала, що вона сформована в 
основному на середньому і низькому рівнях, 
а відповідно, потрібно продовжувати дослі-
дження в напрямі пошуку педагогічних умов 
процесу підвищення ефективності форму-
вання конфліктологічної готовності май-
бутніх фахівців.

Ключові слова: майбутні фахівці, конфлік-
тологія, конфлітологічна готовність, пси-
холого-педагогічні аспекти, шляхи форму-
вання, 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 analy-
sis 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 profes-
sionals with special knowledge about the nature, 
structure, functions of conflicts and mechanisms 
for their prevention and resolution.
Ways of formation of conflict readiness are allo-
cated: creation of an integration complex of psy-
chological and pedagogical disciplines; use of 
the didactic principle of intensification of educa-
tional 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 dur-
ing conflicts; choose methods of conflict resolu-
tion. 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 stu-
dents and cadets showed that it is formed mainly 
at medium and low levels, and accordingly need 
to continue research to find pedagogical condi-
tions for improving the formation of conflict readi-
ness of future professionals.
Key words: future specialists, conflictology, 
conflictological readiness, psychological and 
pedagogical aspects, ways of formation, training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі розвитку освіти на одне з чіль-
них місць виходять принципи гуманізації і демо-
кратизації. Тому значна увага приділяється кон-
фліктам, які виникають в умовах як навчання, так 
і відпочинку. Для управління конфліктною ситуа-
цією необхідне знання розвитку і перебігу конфлік-
тних ситуацій.

Розвиток особистості відбувається в соціаль-
ному середовищі і передбачає наявність як пози-
тивних, 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.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині в конфліктології виділяють кілька напрямів 
дослідження: розробка понятійної схеми ана-
лізу конфлікту, визначення сутності конфлікту 
і основних понять, типологія конфліктів, умови 
запобігання конфліктам, рекомендації щодо їх 
запобігання, способів вирішення конфліктів. 
Дослідженню цих проблем присвятили свої праці 
А. Анцупов, Н. Волкова, С. Жильцова, С. Калаур, 
А. Кармін, І. Рудакова та ін. Питання форми 
вияву різних конфліктів, їх причини, поведінкова 
характеристика суб’єктів, схильних до конфлікту, 
розглянуті в працях А. Бандурки, І. Ващенка, 
Н. Коряка, М. Пірен, Є. Потапчука, О. Шипілова 
та ін. 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 
ще неповністю і потребує подальшого розгляду.

Мета статті – визначити основні шляхи фор-
мування конфліктологічної готовності майбутніх 
фахівців до роботи в конфліктному середовищі.

Виклад основного матеріалу. Нині загально-
прийнятою є думка про конструктивну і деструк-
тивну функцію конфліктів. У працях В. Журавльова 
зазначає, що «конфлікти можуть стимулювати 
самоорганізацію, цілеспрямованість і розвиток 
систем» [6, с. 14]. Інші автори вказують на пози-
тивні функції конфліктів [1, с. 19], які сприяють 
усуненню суперечностей, що виникають завдяки 
недосконалості організації діяльності фахівців. 
Підтвердженням цьому є факт, зазначений у пра-
цях низки науковців [8; 9], що в середньостатистич-
ному закладі налічується до 10 конфліктів у день. 
І вони потребують розв’язання. А це потрібно вмінь 
їх розв’язати . Тому є нагальною вимога готувати 
фахівців до таких дій. Досліджуючи цю проблему, 
ми дійшли висновку, що є потреба попереджувати 
конфліктні ситуації, а не вирішувати їх як факт.

Суть конфліктів, як правило, залежить від 
середовища, в якому перебувають суб’єкти кон-
флікту. Адже кожне середовище має свої про-
фесійні особливості. Але спільністю для них є 
те, що за умови проведення з працівниками про-
філактичної роботи конфлікти виникають рідше 
і розв’язуються швидше і менш болісно. Знання 
основ конфліктології допоможуть створити здо-
ровий морально-психологічний 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 кон-
фліктів, психологія – на дослідження внутрішньо-
особистісних і міжособистісних суперечностей, а 
також міжгрупових. Сучасна психологія [1; 4; 5] роз-
глядає й інші типології, які зумовлені станом людини: 
«дитина», «батько» й «дорослий». Вони відрізня-
ються схильністю до емоцій. Люди, що належать 
до першої групи, схильні до емоційної, спонтанної 
поведінки, інші люблять повчати, відрізняються сте-
реотипним мисленням, треті – прагматичні. Конфлік-
тні ситуації виникають саме тоді, коли починають 
взаємодіяти люди з однотипною психікою.

Американський психолог К. Томас запро- 
понував враховувати схильність людей до одного 
зі способів поведінки в конфліктній ситуації: 
уникнення або відхід від конфлікту; суперництво 
або силовий метод; пристосування або метод 
однобічних поступок; компроміс або взаємні  
поступки; співробітництво або досягнення 
взаємовигідного рішення.

Зараз вийшла низка робіт, в яких розкрива-
ються окремі педагогічні аспекти конфліктології. 
Крім теоретичних основ конфліктології у процесі 
навчання в закладах вищої освіти, потрібно звер-
тати увагу на створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в студентських колективах. 
Такий підхід буде сприяти їх мотивації до кон-
структивного врегулювання й вирішення конфлік-
тів, буде готувати їх до самостійної практичної 
діяльності. Введено поняття «конфліктологічна 
готовність». Одним із факторів такої готовності є 
збагачення змісту підготовки майбутніх фахів-
ців спеціальними знаннями про сутність, струк-
туру, функції конфліктів і механізми їх поперед-
ження й розв’язання [7]. За баченням С. Калаур 
[7] для успішного вирішення конфліктних ситуа-
цій майбутній фахівець повинен мати необхідний 
обсяг інтегрованих знань із методології, педаго-
гіки, психології, соціології й фізіології. Це саме ті 
знання, які будуть сприяти формуванню конфлік-
тологічної готовності майбутнього фахівця.

Як показали спостереження за освітнім про-
цесом у закладах вищої освіти, у зміст дисциплін 
педагогічного циклу не завжди внесені питання 
конфліктології, що не сприяє розвитку вмінь зала-
годжувати конфлікти, створювати малоконфліктне 
середовище. Тому одним із завдань підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти є створення інте-
граційного комплексу психолого-педагогічних дис-
циплін, що буде сприяти формуванню конфлікто-
логічної готовності майбутніх фахівців до роботи в 
конфліктному колективі.

Ми розпочинали роботу в цьому напрямі з сту-
дентами I курсу. Для цього ми активізували їхню 
освітню діяльність, використовуючи дидактичний 
принцип активізації навчальної діяльності. З цією 
метою, як показали дослідження, наш вибір був 
правильний, із позитивним результатом можна 
використовувати проблемне навчання і проєктну 
діяльність. В Українському педагогічному слов-
нику С. Гончаренка та інших науковців проблемне 
навчання визначено як «один із типів розвиваючого 
навчання, істотною відмінністю якого є зближення 
психології мислення з психологією навчання» 
[8, с. 271]. Проблемне навчання сприяє розвитку 
пошукових якостей шляхом використання як пар-
ної, так і групової діяльності (хоч деякі студенти 
бажали працювати одноосібно). Провівши бесіди 
з такими студентами, ми з’ясували, що так працю-
вати бажали студенти, які були зависокої думки 
про себе, не бажали іншим допомагати, в них було 
не сформоване почуття колективізму, слабко роз-
винута професійна ідентичність.

Спілкуючись зі студентами, ми розподіляли їх 
на групи (5-6 студентів, що об’єднувалися за спіль-
ними інтересами). Такий розподіл знімав конфлік-
тний фактор, і студенти спільно працювала надалі. 
Наступним кроком було проведення аналізу  
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необхідного обсягу знань для розв’язання про-
блеми. Третій етап забезпечував поповнення знань 
щодо цієї проблеми. Наші дослідження показали, 
що найкращі результати дають обмін інформацією, 
дискусії стосовно необхідності тих чи інших знань. 
У таких дискусіях народжуються нові ідеї, серед 
яких студенти мають змогу вибрати найбільш пер-
спективні. Останній етап підводив знаменник – це 
етап вирішення проблеми, перевірка отриманих 
результатів, їх систематизація та узагальнення.

Ще одним шляхом формування конфлікто-
логічної готовності в майбутніх фахівців є підви-
щення рівня умінь і навичок розв’язання конфлік-
тних ситуацій. Із цією метою використовували 
тренінги. Метою тренінгу було формування в май-
бутніх фахівців конфліктологічної готовності до 
розв’язання конфліктних ситуацій. Розробляючи 
тренінг, ми орієнтувалися на тренінгову програму, 
яка була спрямована на навчання студентів і кур-
сантів такого:

а) розробляти ідеальні моделі поведінкової 
діяльності під час конфліктів;

б) вибирати шляхи вирішення конфлікту.
Для розвитку цих умінь були розроблені 

завдання, які вимагали умінь проєктування  
(з ними студенти ознайомлювалися на першому 
етапі дослідження). Ці завдання були пов’язані зі 
здатністю приймати рішення в конфліктній ситу-
ації. У процесі участі в тренінгу студенти долу-
чалися до практичного вирішення конфліктних 
ситуацій, що сприяло формуванню умінь і навичок 
поведінки у таких ситуаціях. За рекомендаціями 
С. Калаур, до таких умінь зарахували:

− вміння моделювати способи вирішення кон-
фліктної ситуації, забезпечуючи їх варіативність;

− вміння виконувати оціночно-рефлексивні 
завдання для виявлення ознак досягнення мети;

− вміння узагальнювати досвід вирішення кон-
флікту [7].

Для самостійного опрацювання студентам 
пропонувалися практичні завдання репродуктив-
ного та реконструктивного характеру, узагальню-
ючі, конкретизуючі [9]. Науковці пропонують такі 
завдання:

1) завдання, що дають змогу усвідомити сутнісні 
ознаки понять, процесів, явищ у конфліктології.

2) завдання, що формують гнучкість мислення й 
усвідомленість педагогічних знань.

3) завдання, що сприяють розвитку творчих зді-
бностей, уміння приймати рішення і їх виконувати [7; 9].

Основні шляхи формування конфліктологічної 
готовності студентів/курсантів будуть експеримен-
тально перевірено на заняттях із психолого-педа-
гогічних дисциплін зі студентами Відокремленого 
підрозділу НУБіП України «Бережанський агротех-
нічний інститут», Мукачівського державного уні-
верситету та курсантами Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності (навчально-

науковий інститут психології та соціального 
захисту).

План проведення формувального етапу екс-
перименту ми намітили після констатувального. 
Цей етап дав змогу визначити слабкі місця в освіт-
ньому процесі, намітити основні шляхи, які будуть 
перевірятися. За результатами будуть зроблені 
відповідні висновки.

У процесі констатувального етапу експери-
менту було визначено структуру конфлітологіч-
ної готовності студентів/курсантів до вирішення 
конфліктних ситуацій, визначено сучасний стан 
сформованості конфліктологічної готовності до 
вирішення конфліктних ситуацій, сформованості 
умінь розв’язувати такі ситуації.

На цьому етапі було визначено стан дослідже-
ності проблеми в 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 і COVID-19.  
Ці події підвищують напруженість у суспільстві, 
людина стає більш дратівливою, а відповідно, підви-
щується ступінь тривожності, конфліктності.

Для визначення на початковому етапі рівнів 
сформованості конфліктологічної готовності необ-
хідно було з’ясувати критерії і показники цього 
процесу. Критеріями було вибрано мотиваційний, 
процесуальний і аналітичний.

У констатувальному етапі брало участь 72 
майбутніх фахівців. Під час констатувального 
експерименту за спеціально підготовленими тес-
тами було визначено початковий стан сформо-
ваності конфліктологічної готовності. Для статис-
тичної перевірки було застосовано п’ятибальну 
шкалу. У зв’язку з таким розподілом балів вва-
жалось, що на низькому рівні були студенти/кур-
санти 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 у результатах табл. 1, на конста-
тувальному етапі експерименту низький рівень 
сформованості конфліктологічної готовності 
виявлено у 15,28% майбутніх фахівців, серед-
ній рівень – у 73,15%, високий рівень – у 11,57%. 
Тобто на низькому і середньому рівні перебувало 
88,43% майбутніх фахівців. Це вказує на те, що в 
основної кількості майбутніх фахівців малосфор-
мована конфліктологічна готовність.

Аналіз розбіжностей між рівнями показав 
потребу в четвертому рівні сформованості конфлік-
тологічної готовності майбутніх фахівців. На нашу 
думку, це має бути достатній рівень. Він забез-
печить більш чітке розмежування між рівнями, 
що покаже більш вірогідний поділ між ними. Свої 
передбачення ми перевіримо під час проведення 
формувального етапу експерименту. Тому потрібні 
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подальші дослідження процесу формування кон-
фліктологічної готовності – це є вимога часу.

Висновки. Проведені дослідження показали, 
що проблема формування конфліктологічної 
готовності практично не розглядалася в працях 
науковців. А її значення досить важливе в проблемі 
конфліктології. Потребують подальшого вивчення 
питання конфліктологічної компетентності, впливу 
педагогічних умов на процес формування умінь із 
конфліктології, вивчення ролі компонентів у підго-
товці студентів/курсантів із конфліктології, забез-
печення процесу навчально-методичними мате-
ріалами. Це входить у плани наших подальших 
досліджень.
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Таблиця 1
Аналіз стану сформованості конфліктологічної готовності у студентів/курсантів  

на констатувальному етапі експерименту

Критерії
Рівні сформованості конфліктологічної готовності

Низький Середній Високий
К-ть % К-ть % К-ть %

Мотиваційний 11 15,28 53 73,61 8 11,11
Процесуальний 12 16,67 51 70,83 9 12,50

Аналітичний 10 13,89 54 75,00 8 11,11
Середнє значення 11 15,28 53 73,15 8 11,57
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЗМІСТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ
THE CONTENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN ENGLISH BUSINESS 
COMMUNICATION OF FUTURE TOURISM PROFESSIONALS

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем підготовки майбутніх фахівців у 
галузі туризму – змісту міжкультурної ком-
петентності в англомовному діловому спіл-
куванні майбутніх фахівців галузі туризму. 
Зокрема, розкривається сутність поняття 
«зміст навчання», розглянуто різні підходи 
до визначення компонентів змісту навчання 
та з’ясовано компоненти змісту навчання, 
які є найбільш доцільними для нашого 
дослідження. Висвітлюються компоненти 
предметного аспекту (сфери спілкування, 
теми, ситуації, ролі, проблеми, комуніка-
тивні наміри, текст, мовний матеріал, лінг-
водидактичні знання) та процесуального 
аспекту змісту навчання (навички та вміння 
міжкультурного ділового спілкування, а 
також, відповідно, знання, навички та вміння 
мовної, мовленнєвої, логіко-інформаційної, 
соціально-психологічної компетентностей 
з їх міжкультурним аспектом). Особливу 
увагу приділено опису комунікативних ситу-
ацій міжкультурного ділового спілкування у 
продуктивних видах мовленнєвої діяльності. 
Зокрема, аналіз методичної літератури 
та результати анкетування дали змогу 
виокремити типові комунікативні ситуації 
міжкультурного англомовного ділового спіл-
кування. Основу комунікативно-мовленнєвої 
ситуації становить певна проблема, що 
відображається в комунікативному завданні, 
яке своєю чергою дає змогу ефективно ске-
ровувати мовленнєву поведінку студентів 
для досягнення мети спілкування.  У статті 
зазначено, що формування міжкультурної 
англомовної компетентності в діловому 
спілкуванні майбутнього фахівця туризму 
переважно відбувається в побутовій, діло-
вій, суспільно-політичний та соціально-куль-
турній сферах, які перебувають у постійній 
взаємодії.
Ключові слова: зміст навчання, сфера спіл-
кування, тема, ситуація, роль, проблема, 
комунікативний намір, текст, мовний мате-
ріал, лінгводидактичні знання, навички між-
культурного ділового спілкування, вміння 

міжкультурного ділового спілкування, май-
бутні фахівці туризму.

The article is devoted to one of the urgent problems 
of training future specialists in the field of tourism – 
the content of intercultural competence in English 
business communication of future specialists in 
the field of tourism. In particular, the essence of 
the concept of learning content is revealed, differ-
ent approaches to determining the components of 
learning content are considered and the compo-
nents of learning content that are most appropriate 
for our research are identified. The components 
of the subject aspect (communication spheres, 
topics, situations, roles, problems, communica-
tive intentions, text, language material, didactic 
knowledge) and procedural aspect of the content 
of education (skills and abilities of intercultural busi-
ness communication, as well as knowledge, skills 
and language skills, speech, logical-informational, 
socio-psychological competencies with their inter-
cultural aspect). Particular attention is paid to the 
description of communicative situations of intercul-
tural business communication in productive types 
of communication activities. In particular, the analy-
sis of the methodological literature and the results 
of the questionnaire made it possible to identify 
typical communicative situations of intercultural 
English business communication. The basis of the 
communicative-speech situation is a certain prob-
lem, which is reflected in the communicative task, 
which, in turn, allows you to effectively direct the 
speech behavior of students to achieve the goal of 
communication. The article notes that the forma-
tion of intercultural English-language competence 
in business communication of the future tourism 
specialist mainly occurs in the domestic, business, 
socio-political and socio-cultural spheres, which are 
in constant interaction.
Key words: content of education, sphere of 
communication, theme, situation, role, problem, 
communicative intention, text, language mate-
rial, linguistic material, and additional knowledge, 
skills of intercultural business communication, 
habits of intercultural business communication, 
future specialists of tourism.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Для ефективного навчання міжкультурного діло-
вого спілкування  майбутніх фахівців туризму 
необхідним є уточнення компонентів змісту між-
культурної компетентності в англомовному діло-
вому спілкуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений нами аналіз спеціальної літератури 
показав, що зміст навчання іншомовного усного 
спілкування описано в роботах Л.Б. Котлярової, 
І.В. Самойлюкевич, І.А. Федорової, Н.Л. Драб та 
інших. Низку досліджень О.В. Пінської, Н.Є. Бєрє-
зіної, Г.В. Лагвєшкіної та інших присвячено різним 
аспектам змісту формування компетентностей  
у писемному мовленні.

Зміст формування іншомовної компетентності 
в майбутніх туризмознавців у продуктивних видах 
мовленнєвої діяльності був предметом досліджень 
таких науковців, як Е.М. Шульгина, Л.Є. Шев-
ніна, Ю.В. Слезко, М.М. Митник, Є.В. Маркарян, 
Ю.В. Архіпова, С.С. Барбашева, А.Ю. Чуфарлі-
чева, Н.П. Шабаєва та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
досліджень, присвячених визначенню змісту іншо-
мовного усного і писемного ділового спілкування, 
проблема визначення змісту міжкультурного діло-
вого англомовного спілкування майбутніх фахівців 
туризму залишається не вирішеною.

Мета статті – розглянути зміст навчання міжкуль-
турного англомовного спілкування в продуктивних  
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видах мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців 
галузі туризму  та його компоненти.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
зміст навчання міжкультурного англомовного 
усного і писемного ділового спілкування. Категорія 
змісту навчання в методиці навчання іноземних 
мов досліджувалася доволі широко, але єдиного 
погляду на визначення складників змісту навчання 
немає. Так, О.В. Хоменко у своєму дослідженні 
виділив основні складові компоненти змісту 
навчання: позамовний компонент, мовний та мов-
леннєвий компонент, соціокультурний та психоло-
гічний компонент [10, с. 29]. А.М. Щукін виділив такі 
структурні складники змісту навчання: сфери спіл-
кування, теми, мовленнєві ситуації, тексти; зна-
ння, навички та вміння мовлення; засоби навчання 
[11, с. 311]. Н.Д. Гальськова, Н.І. Гез розглядають 
зміст навчання як категорію, яка постійно розвива-
ється та в якій відображається як предметний, так 
і процесуальний аспект. Предметний аспект ста-
новлять сфери спілкування, теми, ситуації, ролі, 
проблеми, комунікативний намір, текст, мовний 
матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний), 
лінгвосоціокультурні знання (знання про культуру 
країни, мова якої вивчається). Процесуальний 
аспект включає навички та вміння, необхідні для 
формування міжкультурної компетентності в гово-
рінні майбутніх фахівців туризму  [1, с. 123].

На нашу думку, останній підхід до визначення 
змісту навчання є найбільш повним, тому ми при-
єднуємося до такого трактування та виділеного 
компонентного складу змісту навчання. Розгля-
немо ці компоненти змісту навчання міжкультур-
ної англомовної компетентності в діловому спіл-
куванні майбутніх фахівців туризму відповідно до 
предметного та процесуального аспекту.

Першим компонентом змісту навчання між-
культурного англомовного ділового усного і писем-
ного мовлення є сфери спілкування. Визначаємо 
сфери  спілкування як системну сукупність одно-
рідних комунікативно-мовленнєвих ситуацій, що 
характеризуються однотипністю мовленнєвих дій 
індивіда, відносин між комунікантами й обста-
вин спілкування [9, с. 61]. Вслід за Я.В. Окопною 
вважаємо, що формування міжкультурної англо-
мовної компетентності в діловому спілкуванні 
майбутнього фахівця туризму переважно відбу-
вається в побутовій, діловій, суспільно-політич-
ний та соціально-культурній сферах, які перебу-
вають у постійній взаємодії (наприклад, під час 
участі в переговорах, конференціях, семінарах, 
телефонних розмовах, написанні ділових листів 
тощо).  Спілкування колег може відбуватися і в 
побутовій, і в соціально-культурній сферах (напри-
клад, планування поїздки, бронювання квитків, 
особисте листування, відвідування культурних 
заходів тощо) [6, с. 77]. У рамках сфер розрізня-
ють теми, які є предметом висловлювання, роз-

мови, роздумів або твору, як центр уваги в окре-
мих актах спілкування. Відповідно до програми 
з ділової англійської мови формування міжкуль-
турної ділової англомовної компетентності у спіл-
куванні майбутніх фахівців туризму, студентів  
IV курсу, відбувається в межах таких тем: “Running 
a Hotel”, “Hotel Types”, “Making Presentations”, “Hotel 
Inspection”, “Customer  Service. Handling a Telephone 
Calls”, “Improve Customer Service. Writing a 
Letter  of Complaints”, “Business Travel,  Team  Building”, 
“Socialising.  Disadvantages  of  Business  Travel”, 
“World Tourism”, “Trends in Tourism”, “World  Cuisine”, 
“Careers. Starting  Your Career”, “Your Personal 
Profile” [4]. У межах цих тем на основі підібраного 
автентичного матеріалу виділяють відповідні про-
фесійно орієнтовані ситуації спілкування. Ю.І. Пас-
сов визначає мовленнєву ситуацію як динамічну 
систему взаємодій, взаємовідносин суб’єктів спіл-
кування, яка базується на відображенні об’єктів і 
подій зовнішнього світу,  породжує потребу в ціле-
спрямованій діяльності щодо вирішення мовлен-
нєвого завдання [7, с. 116].

На основі аналізу сучасної літератури [2; 8] та 
результатів опитування 56 фахівців туризму, які 
працюють у туристичних організаціях м. Києва, 
м. Житомира, м. Прилуки, м. Суми, ми виокре-
мили типові комунікативні ситуації міжкультурного 
англомовного ділового спілкування:

– ділові бесіди із зарубіжними партнерами (осо-
бисто, телефоном, засобами відеозв’язку);

–  переговори з представниками зарубіжних фірм;
– укладання контрактів;
– презентації туристичних продуктів;
– публічні виступи перед зарубіжними партнерами;
– влаштування на роботу (написання резюме, 

заповнення анкет).
Кожна ситуація вимагає визначення ролей май-

бутніх фахівців туризму. Під роллю варто розуміти 
поведінку людини, яка визначається її професією 
або обставинами, що спонукають її до певних «типо-
вих» стосунків з іншими людьми [3, с. 58].  Аналіз 
сучасної літератури [2; 8] та результати опитування 
згаданих 56 фахівців туризму також дали нам змогу 
визначити такі комунікативні ролі майбутніх фахів-
ців туризму: турагент – турист; турагент – бізнес-
турист; турагент – туроператор; турагент – авіаком-
панія; турагент – директор готельного комплексу; 
турагент – директор ресторану; турагент – адмі-
ністратор; турагент – гід; гід – турист; гід – бізнес-
турист; турагент – турагент-колега; турагент – учас-
ники конференції; турагент – робітник рекламного 
агентства.

Слід додати, що основу комунікативно-мов-
леннєвої ситуації становить певна проблема, 
що відображається в комунікативному завданні, 
яке своєю чергою дає змогу ефективно ске-
ровувати мовленнєву поведінку студентів для 
досягнення мети спілкування. Зокрема, на думку  
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Таблиця 1
Компоненти процесуального аспекту змісту навчання міжкультурної ділової комунікативної 

компетентності у спілкуванні майбутніх фахівців галузі туризму

Компоненти міжкультурної 
ділової  компетентності

Зміст ключових міжкультурних ділових комунікативних компетентностей 
(знання, мовні навички і мовленнєві вміння, які необхідні для здійснення 

міжкультурного спілкування майбутнього фахівця галузі туризму)
1 2

Мовна і мовленнєва 
компетентність 
майбутнього фахівця 
галузі туризму + їхній 
міжкультурний аспект

Мовні знання, навички та мовленнєві вміння майбутнього фахівця галузі 
туризму
– знання про мовленнєвий етикет (у тому числі телефоном та через Інтернет) 
для вираження різних комунікативних намірів (привітання, знайомство, 
представлення, встановлення контакту, запит інформації, вираження прохання, 
наказу тощо) в процесі усного та писемного спілкування з іноземними діловими 
партнерами;
– розпізнавати та вживати професійну термінологію, лінгвокраїнознавчу лексику, 
пов’язану з історією, культурою та специфікою ділового спілкування зарубіжних 
країн-партнерів по туристичному бізнесу;
– розпізнавати та вживати граматичні структури, характерні для професійного 
спілкування;
– вміти інтерпретувати і реалізовувати англомовне ділове усне і писемне 
мовлення в різних ситуація професійного спілкування
Міжкультурна складова частина мовних знань, навичок і мовленнєвих 
умінь
– знання про способи відображення ціннісних орієнтацій середовища бізнесу 
і туризму на рівні значення лексичних варіацій;
– знання про те, як соціальні фактори і стосунки між колегами та діловими 
партнерами впливають на вибір одиниць мовленнєвого етикету;
– знання про різницю в структурі мовленнєвих актів (прохання, претензії, 
вибачення);
– вміння адекватно відображати ціннісні орієнтації сфери бізнесу і туристичної 
сфери на рівні лексичних варіацій;
– вміння застосовувати мовленнєвий етикет відповідно до умов професійного 
спілкування і соціальних факторів;
–  вміння використовувати мовленнєві акти і способи спілкування, які адекватно 
відображають ціннісні орієнтації сфери бізнесу і туризму;
– вміння інтерпретувати комунікативну діяльність із позиції культурних 
детермінант рідної та іноземної культур

Р.К. Міньяр-Бєлоручева, мовленнєва ситуа-
ція – це не просто сукупність об’єктів дійсності, 
які пов’язані між собою, це перш за все, заклик до 
дії [5, с. 158], тобто мовленнєва ситуація створю-
ється тоді, коли з’являється комунікативний намір 
в одного з учасників.  Нами було визначено такі 
комунікативні наміри: повідомляти, презентувати, 
пояснювати, доводити, переконувати, підтверджу-
вати, схвалювати, інформувати, радити, рекомен-
дувати, з’ясовувати, оцінювати, інтерпретувати.

Слід зазначити, що текст є основою комуніка-
ції, а отже, й одиницею навчання міжкультурного 
ділового спілкування в продуктивних видах мов-
леннєвої діяльності, тобто, навчаючи студентів 
створення професійних текстів усно чи письмово, 
ми навчаємо їх текстів як одиниці комунікації.

Для ефективного міжкультурного ділового 
англомовного спілкування  в продуктивних видах 
мовленнєвої діяльності необхідно оволодіти також 
певним мовним фонетичним, лексичним та гра-
матичним матеріалом. Це лексичні одиниці як 
загальної тематики, так і спеціально відібраний 
вокабуляр, необхідний для майбутнього фахівця 

галузі туризму. У граматичному аспекті необхідно 
орієнтуватися у способах побудови текстів, які 
найбільш поширені у сфері туризму, їхній струк-
турі, способах зв’язку між окремими його елемен-
тами. Необхідно також приділити увагу фонетич-
ному аспекту в процесі навчання міжкультурного 
спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму.

Зокрема, питання професійних текстів на різ-
номанітну тематику, завдяки яким можна ознайо-
митися з країнознавчим та лінгвосоціокультурним 
матеріалом, часто передбачають врахування осо-
бливостей побудови англомовних текстів та мов-
них засобів їх оформлення.

До процесуального аспекту змісту навчання 
входять навички та вміння міжкультурного ділового 
спілкування, а також, відповідно, знання, навички 
та вміння мовної, мовленнєвої, логіко-інформа-
ційної, соціально-психологічна компетентностей 
з їхнім міжкультурним аспектом. Структура ком-
понентів процесуального аспекту змісту навчання 
міжкультурної ділової комунікативної компе-
тентності у спілкуванні майбутніх фахівців галузі 
туризму представлена в таблиці № 1.
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Висновки. Отже, у цій статті було визна-
чено  компоненти змісту навчання міжкультурного 
ділового спілкування майбутніх фахівців туризму 
згідно з предметним і процесуальним аспектами. 
Наступне наше завдання полягає в розробці сис-
теми вправ і завдань із метою формування між-
культурної англомовної компетентності в діловому 
спілкуванні майбутніх фахівців туризму.
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1 2
Логіко-інформаційна 
компетентність 
майбутнього фахівця  
галузі туризму +  
її міжкультурний аспект

Пошуково-аналітичні знання і вміння майбутнього фахівця галузі туризму
– знання про структуру текстів відповідних стилів і жанрів, які характерні для 
професійного спілкування
Мовленнєві вміння:
– уміння здійснювати пошук, аналізувати і виділяти важливу інформацію щодо 
бізнесу і туризму і управління з різних джерел (про головні галузі туризму)
Міжкультурна складова частина пошуково-аналітичних знань та вмінь
– знання про структуру зразків професійно-ділового спілкування визначаються 
специфікою мовленнєвих актів і моделей мовленнєвої поведінки, які 
відображають ціннісні орієнтації відповідної бізнес-культури (ставлення до 
особистості, влади, часу, діяльності, спілкування тощо);
– вміння знаходити соціокультурні аспекти інформації (моделі мовленнєвої 
поведінки, прояв традицій, норм і манер поведінки, ритуали і атрибути, ситуації 
непорозуміння), аналізувати і інтерпретувати універсальні культурні цінності
Логіко-композиційні вміння у вирішенні задач іншомовного спілкування 
майбутнього фахівця галузі туризму
– вміння структурувати речення у зв’язне  висловлювання з урахуванням 
причинно-наслідкових зв’язків, цілісності, стиля і регістру професійного 
спілкування майбутнього фахівця галузі туризму;
– вміння складати повідомлення професійного характеру (доповідь про роботу 
компанії, ситуацію зустрічі в аеропорту, презентацію продукту, рекламне 
оголошення про вакансію, інтерв’ю), використовуючи необхідний мовленнєвий 
зразок або адаптуючи іншомовну інформацію з кількох джерел.
Міжкультурна складова частина логіко-композиційних умінь
– уміння складати типові зразки професійно-ділового спілкування, які адекватно 
передають моделі мовленнєвої поведінки і способи спілкування, що відповідають 
діловій культурі (факс, діловий лист-запит, відповідь на запит), ситуацію 
переговорів про умови контракту, ситуацію ділової розмови по телефону, резюме, 
супровідний лист

Міжкультурна 
соціально-психологічна 
компетентність 
майбутнього фахівця  
галузі туризму

Міжкультурні соціально-психологічні знання та уміння у вирішенні задач 
іншомовного спілкування майбутнього фахівця галузі туризму:
– знання про культурне і соціокультурне життя країни, мова якого вивчається;
– знання щодо норм вербальної і невербальної поведінки в рідній та іноземній мові;
– знання різних стилів поведінки;
– знання основ міжкультурної комунікації і соціальної інтеракції (приймати і 
поважно ставитись до іншої системи цінностей, іншого кругозору);
– знання про способи подолання міжкультурних конфліктів;
– вміння визначати ситуації міжкультурних конфліктів, уникати та вирішувати їх;
– вміння будувати і розпізнавати культурно-специфічні норми  англомовного 
висловлювання професійного характеру;
– вміння варіювати мовленнєву поведінку в культурно-специфічних професійних 
ситуаціях;
– уміння позитивно приймати різні погляди на світ як основу культурних варіацій у 
поведінці;
– емпатичні вміння сприймати і розуміти ситуації з позицій своєї культури і з 
позицій міжкультурного співрозмовника;
– вміння приймати і розуміти позицію іншої людини;
– вміння враховувати соціокультурну специфіку партнера по спілкуванню у виборі 
вербальних і невербальних засобів спілкування;\
– прагнення і здібність до взаємодії із зарубіжними діловими партнерами на між-
культурному рівні.

Продовження таблиці 1
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ПОНЯТІЙНО-ЗМІСТОВНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ 
«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»
CONCEPTUAL AND CONTENT ANALYSIS OF THE CATEGORY 
“HEALTHY LIFESTYLE”

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем понятійно-змістовного аналізу 
категорії «здоровий спосіб життя» з 
метою узагальнення різних методологіч-
них підходів до означеної дефініції. Зокрема, 
розкривається сутність таких понять, 
як здоров’я, культура здоров’я, фактори 
здоров’я, цінність здоров’я, здоровий спо-
сіб життя. Основна увага зосереджується 
на визначенні здоров’я як основи життєді-
яльності людини, що являє собою цілісний 
багаторівневий стан та включає сома-
тичні, психічні, соціальні, моральні та 
педагогічні компоненти, оскільки здоров’я 
індивіда – категорія не тільки медико-біо-
логічна, а й психолого-педагогічна, філо-
софська і соціальна, тому зміст поняття 
«здоров’я» залежить від спрямованості і 
використання цього терміна.
Аналіз понятійно-змістовного складу цієї 
категорії, представленої в науковій літе-
ратурі, дав змогу сформулювати власне 
визначення: здоров’я – системний багато-
рівневий процес розвитку адаптивних і ком-
пенсаторних, психічних і соціальних меха-
нізмів, що забезпечує повноцінну взаємодію 
особистості і середовища. Зазначається 
також, що якісна характеристика здоров’я 
може здійснюватися тільки в рамках різних 
наук, тому що йдеться про поняття, яке 
вимагає відображення рушійних сил, форму-
вання, розвитку, еволюції здоров’я і причин 
його згасання. У процесі визначення здоров’я 
необхідно враховувати, що суб’єктивно 
людиною здоров’я не усвідомлюється, а 
сприймається як якась даність сьогодніш-
нього дня, яку несправедливо пов’язують 
із наслідками попереднього життя, умо-
вами і результатами життєдіяльності. 
Отже, методологічним принципом про-
блем, пов’язаних зі здоров’ям, має бути між-
дисциплінарний підхід, який вимагає іншого 
рішення, інших поглядів. Такий підхід вибудо-
вує взаємозв’язок між здоров’ям і розвитком, 
вихованням і навчанням, самовихованням 
особистості і орієнтує на вивчення педаго-
гічних умов, за яких ці процеси можуть про-
ходити успішно.

Ключові слова: здоров’я, культура здоров’я, 
фактори здоров’я, цінність здоров’я, здоро-
вий спосіб життя.

The article is devoted to one of the current prob-
lems of conceptual and substantive analysis of 
the category «healthy lifestyle» in order to sum-
marize the various methodological approaches 
to this definition. In particular, the essence of 
such concepts as health, health culture, health 
factors, health value, healthy lifestyle is revealed. 
The main focus is on the definition of health as 
the basis of human life, which is a holistic multi-
level state and includes somatic, mental, social, 
moral and pedagogical components, as indi-
vidual health – a category not only medical and 
biological, but also psychological and pedagogi-
cal, philosophical and social, so the meaning of 
«health» depends on the direction and use of this 
term. Analysis of the conceptual and substantive 
composition of this category, presented in the sci-
entific literature, allowed us to formulate our own 
definition: health is a systemic multilevel process 
of adaptive and compensatory development, 
mental and social mechanisms that ensures full 
interaction of personality and environment. It is 
also noted that the qualitative characterization 
of health can be carried out only in the various 
sciences, because it is a concept that requires 
reflection of the driving forces, formation, devel-
opment, evolution of health and the causes of its 
decline. In determining health, it is necessary to 
take into account that subjectively a person is not 
aware of health, but is perceived as a given of 
today, which is unfairly associated with the conse-
quences of previous lives, conditions and results 
of life. Therefore, the methodological principle of 
health problems should be an interdisciplinary 
approach that requires a different solution, differ-
ent views. This approach builds the relationship 
between health and development, education 
and training, self-education of the individual and 
focuses on the study of pedagogical conditions 
under which these processes can be successful.
Key words: health, health culture, health factors, 
health value, healthy lifestyle.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У шкільні та студентські роки триває процес фізич-
ного, психічного і соціального розвитку індивіда. 
У цей період ще не сформований організм най-
більш сенситивний не тільки щодо розвитку окре-
мих фізичних і психічних функцій, але і схильний 
до впливу різних патогенних факторів. Етіологічні 
чинники, що несприятливо впливають на організм і 
психічне здоров’я учнів та студентів, досить повно 
вивчені. До них зараховують гіпокинезію, пору-
шення режиму праці та відпочинку, здатність до 
навчання учнів, відсутність знань про здоров’я та 
здоровий спосіб життя у педагогів, батьків і дітей, 
навчальні навантаження, велика кількість предме-

тів, що вивчаються, невміння школярів та студен-
тів вчитися тощо. Але питання здорового способу 
життя досліджується з різних наукових позицій та 
містить іноді суперечливі підходи до визначення. 
Нині в науковій загалом та у педагогічній літературі 
досить часто використовуються поняття: здоров’я, 
культура здоров’я, здоровий спосіб життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині інтерес до індивідуального здоров’я людини 
постійно зростає, що підтверджується великою 
кількістю досліджень провідних вчених всього 
світу (Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, І.А. Аршав-
ський, М.Я. Віленський, Ю.П. Лісіцин, А.П. Лаптєв, 
В.П. Петленко, Л.Г. Татарникова та ін.). Проблемам 
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основ здорового способу життя присвячені роботи 
В.А. Ананьєва. Питання реабілітаційних мож-
ливостей у навчальному процесі досліджувала 
А.В. Гордєєва. Особливо слід зазначити значу-
щість сучасного українського видання – «Загальна 
теорія здоров’я та здоров’язбереження», в якому 
зібрані напрацювання харківських педагогів.

Мета статті. Метою статті виступає понятійно-
змістовний аналіз категорії «здоровий спосіб 
життя» з метою узагальнення різних методологіч-
них підходів до означеної дефініції.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«здоров’я» до теперішнього часу не має конкрет-
ного наукового визначення. Ще в квітні 1903 року 
І.П. Павлов на Міжнародному медичному конгресі 
в Мадриді говорив із цього приводу: «... на жаль, 
ми не маємо до цього часу суто наукового терміна 
для позначення цього основного принципу орга-
нізму – внутрішньої і зовнішньої врівноваженості 
його» [12, с. 158].

Здоров’я індивіда – категорія не тільки медико-
біологічна, а й психолого-педагогічна, філософська і 
соціальна, тому зміст поняття «здоров’я» залежить 
від спрямованості і використання цього терміна.

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) [4] вважають, що здоров’я має кілька 
складників; воно традиційно представлено такими 
компонентами: фізичними (соматичними), духо-
вними (душа, розум) і соціальними, що, згідно з 
ідеями Г.Л. Апанасенко, відповідає трьом складо-
вим частинам особистості – соматичній, психічній, 
соціальній.

Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, І.І. Брехман, 
В.В. Колбанов виділяють чотири фактори здоров’я:

1) соматичний – поточний стан органів і систем 
організму людини, основу якого становить біоло-
гічна програма індивідуального розвитку, опосе-
редкована базовими потребами на різних етапах 
онтогенетичного розвитку. Ці потреби, по-перше, є 
пусковим механізмом розвитку людини, по-друге, 
забезпечують індивідуалізацію цього процесу;

2) фізичний – рівень зростання і розвитку орга-
нів і систем організму, основу якого становлять 
морфологічні і функціональні резерви, що забез-
печують адаптаційні реакції;

3) психічний – стан психічної сфери, основу 
якої становить стан загального душевного ком-
форту, що забезпечує адекватну поведінкову реак-
цію. Такий стан зумовлений як біологічними, так і 
соціальними потребами, а також можливостями їх 
задоволення;

4) моральний – комплекс характеристик моти-
ваційної та інформаційної сфери життєдіяльності, 
основу якої визначає система цінностей, установок 
і мотивів поведінки індивіда в суспільстві. Мораль-
ним здоров’ям опосередкована духовність людини, 
оскільки моральність пов’язана із загальнолюд-
ськими істинами Добра, Любові і Краси [1; 10].

Нині найбільш поширеною і критикованою 
дефініцією є визначення «здоров’я», за висно-
вками Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(1957 р): «Здоров’я – це не тільки відсутність хво-
роб і фізичних дефектів, а стан повного фізичного, 
духовного і соціального благополуччя. Здоров’я – 
це нормальний стан, що означає його оптимальну 
саморегуляцію, узгоджену взаємодію його органів 
і рівновагу між його функціями і зовнішнім серед-
овищем» [4, с. 132].

Відсутність задовільних визначень катего-
рії здоров’я (поряд зі спробами сформулювати 
більш-менш точне визначення) породила зневіру 
в принципову можливість знаходження конкрет-
ного формулювання. «Здоров’я – стан рівноваги 
між вимогами середовища і силами організму» 
[6, с. 435]. «Здоров’я – природний стан організму, 
що є вираженням його повної саморегуляції, гар-
монійної взаємодії всіх органів і систем і динаміч-
ного врівноваження з навколишнім середовищем» 
[14, с. 130]. «Під здоров’ям ми розуміємо процес 
збереження і розвитку біологічних, фізіологічних 
функцій, оптимальної працездатності та соціальної 
активності людини при максимальній тривалості її 
активного життя» [8, с. 115]. «Здоров’я – це ціліс-
ний багатовимірний динамічний стан (що включає 
позитивні і негативні сторони), що розвивається в 
процесі реалізації генетичного потенціалу в умо-
вах конкретного соціального і економічного серед-
овища і дозволяє людині різною мірою здійснювати 
свої біологічні та соціальні функції» [13, с. 56].

Резюмуючи викладене, можна прийти до наве-
деного нижче визначення.

Здоров’я людини – це безперервна послідовність 
природних станів життєдіяльності, що характеризу-
ється здатністю організму до самозбереження та 
повної саморегуляції, підтримання гомеостазу, вдо-
сконалення соматичного і психічного статусу при 
оптимальній взаємодії органів і систем, адекватного 
пристосування до мінливого навколишнього серед-
овища, використання резервних і компенсаторних 
механізмів відповідно до фенотипних потреб і мож-
ливостей виконання біологічних і соціальних функ-
цій. Відсутність будь-якої з перерахованих ознак 
означає часткову або повну втрату здоров’я. Повна 
втрата здоров’я несумісна з життям [10].

Відомі підходи до здоров’я часто визначають, 
яким воно має бути, а не те, чим воно насправді 
є [4, с. 1].

Відносність і суперечливість категорії 
«здоров’я» робить доцільним підхід до нього з 
позиції якості. Такий концептуальний підхід із 
позиції «кількість» і «якість» зустрічається в пра-
цях вітчизняних вчених.

Н.М. Амосов звернув увагу на те, що здоров’я 
організму визначається його кількістю, яке можна 
оцінити максимальною продуктивністю органів у 
збереженні якісних меж їх функцій [1].
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В.П. Казначеєв звертає увагу на необхідність 
співвідносити поняття здоров’я не з окремим інди-
відуумом, а з населенням [9]. Здоров’я популяції 
він розглядає як процес соціально-історичного 
розвитку, психосоціальної та біологічної життєз-
датності населення в низці поколінь, підвищення 
працездатності суспільної праці, вдосконалення 
психофізіологічних можливостей людини.

Критерії, за якими більшість авторів оцінює 
здоров’я, – це показники структури, функції і адап-
таційних резервів людини.

Низка вчених розглядають здоров’я в дина-
міці змін зовнішнього середовища і в онтогенезі. 
У цьому плані заслуговує на увагу висловлю-
вання, що здоров’я визначає процес адаптації [3], 
що це не результат природного початку, а реакція 
на соціально створену реальність. Вона створює 
змогу адаптуватися до мінливого зовнішнього 
середовища, дорослішання, старіння, мирного 
очікування смерті. Тобто здоров’я актуальне в усі 
періоди онтогенезу.

Згідно з уявленнями В.Л. Ананьєва, здоров’я, 
яке розглядається з позиції онтогенетичних адап-
таційно-компенсаторних психосоматичних проце-
сів, є процесом стійкості нестійкої взаємодії (дина-
мічної рівноваги) адаптаційних і компенсаторних 
механізмів [2, с. 105].

Адаптація, на думку автора, становить лише 
одну сторону пристосування, зумовлену зміною 
структури і функції біосистеми під впливом серед-
овища. Її протилежність – компенсація пов’язана 
зі збереженням структур і функцій цієї системи, 
забезпечуваних тим самим середовищем.

Багато вчених визначають здоров’я як цінність, 
маючи на увазі, що поняття «цінність» є одним із 
ключових понять сучасної суспільної думки і вико-
ристовується для позначення об’єктів і явищ, що 
втілюють у собі суспільні ідеали і виступають як 
еталони [15].

А.Я. Іванюшкін, розглядаючи здоров’я з позиції 
наукового змісту і ціннісного сенсу, пропонує три 
рівні цієї цінності:

– біологічний – початкове здоров’я передбачає 
досконалість саморегуляції організму, гармонію 
фізіологічних процесів і, як наслідок, максимум 
адаптації;

– соціальний – здоров’я є мірою соціальної 
активності, діяльнісного ставлення індивіда до 
світу;

– особистісний, психологічний – здоров’я є не 
відсутністю хвороби, а запереченням її в сенсі 
подолання [7, с. 31].

Сучасні вчені визначають здоров’я як цілісне 
явище, вважаючи, що умови його формування не 
порушують єдність розвитку і цілісність методів, 
які досліджують феномен, йому мають відпові-
дати і методи управлінського впливу на здоров’я 
людини, які мають на меті вдосконалення і роз-

виток здоров’я [6]. При цьому А.В. Гордєєва під-
креслює значимість середовища проживання, в 
якому живе людина і в якому відбувається її жит-
тєдіяльність, формується її здоров’я, з якою вона 
пов’язана своїми цілями і призначенням [5, с. 18].

Певний стан здоров’я характеризує і зумовле-
ний потенціал особистості, показує, як особистість 
може справлятися з безліччю ролей (функцій), – 
це функціональний (динамічний) підхід. Здоров’я 
виступає умовою і засобом вільного розвитку і 
тому є її об’єктивною потребою.

Аналіз робіт вищеназваних авторів підтвер-
джує, що «здоров’я» – одна зі складних проблем 
сучасної науки і характеризується як:

– благополуччя фізичне, психічне та емоційне;
– кількісні та якісні резерви;
– адаптація та компенсація;
– цінність;
– потреба;
– цілісний функціональний стан.
Таким чином, здоров’я розглядається як якість, 

стан або процес. Аналіз понятійно-змістовного 
складу цієї категорії, представленої в науковій 
літературі, дав нам змогу сформулювати визна-
чення: здоров’я – системний багаторівневий про-
цес розвитку адаптивних і компенсаторних, пси-
хічних і соціальних механізмів, що забезпечує 
повноцінну взаємодію особистості і середовища.

Здоров’я як основа життєдіяльності людини 
являє собою цілісний багаторівневий стан, що 
включає соматичні, психічні, соціальні, моральні 
та педагогічні компоненти. На соматичному, пси-
хічному і соціальному рівні забезпечення життєді-
яльності відбувається за допомогою двох основних 
механізмів – збереження здоров’я і підвищення 
його резервів. Основу морального аспекту здоров’я 
людини становить її ставлення до свого здоров’я 
та здоров’я інших людей. Системоутворююче зна-
чення в забезпеченні здоров’я має психолого-педа-
гогічний компонент, сутність якого полягає у фор-
муванні в людини з раннього віку індивідуального 
способу здорового способу життя.

Відповідно, визначальним принципом валео-
логії та основ медичних знань слід вважати прин-
цип формування здоров’я. Його дотримання має 
забезпечити людині вдосконалення механізмів 
збереження і підвищення адаптаційних резервів 
організму на соматичному, психічному і соціаль-
ному рівнях шляхом цілеспрямованого оздоров-
лення власного способу життя [11, с. 21].

Таким чином, якісна характеристика здоров’я 
може здійснюватися тільки в рамках різних наук, 
тому що йдеться про поняття, яке вимагає відо-
браження рушійних сил, формування, розвитку, 
еволюції здоров’я і причин його згасання. У про-
цесі визначення здоров’я необхідно враховувати, 
що суб’єктивно людиною здоров’я не усвідомлю-
ється, а сприймається як якась даність нинішнього 
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дня, яку несправедливо пов’язують із наслідками 
попереднього життя, умовами і результатами жит-
тєдіяльності.

Висновки. На підставі вищевикладеного 
робимо висновок, що методологічним принци-
пом проблем, пов’язаних зі здоров’ям, має бути 
міждисциплінарний підхід, який вимагає іншого 
рішення, інших поглядів. Такий підхід вибудовує 
взаємозв’язок між здоров’ям і розвитком, вихован-
ням і навчанням, самовихованням особистості й 
орієнтує на вивчення педагогічних умов, за яких ці 
процеси можуть проходити успішно.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 
НА ІНТЕГРАЦІЙНІЙ ОСНОВІ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
CULTUROLOGICAL CONTEXT FOR THE ANALYSIS OF THE LITERARY WORK 
OB THE INTEGRATION BASIS FOR TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS 
OF UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE

У статті проаналізовано особливості 
застосування інтеграційного принципу 
викладання у процесі літературознавчої під-
готовки майбутніх учителів української мови 
та літератури. Авторка зумовила важли-
вість  включення до варіативної компоненти 
навчального плану бакалаврів спеціальності 
«Українська мова і література» ПВНЗ 
«Міжнародний економіко-гуманітарний уні-
верситет імені академіка С. Дем’янчука» 
теоретико-літературного курсу «Тео-
рія і практика аналізу художнього твору». 
У дослідженні визначено теоретико-мето-
дичні засади культурологічного контексту 
аналізу художнього твору на інтеграційній 
основі під час вивчення означеної дисци-
пліни студентами II курсу спеціальності 
«Українська мова і література». Дослідниця 
обґрунтувала педагогічні умови та репре-
зентувала апробовану методику вивчення 
художнього твору на засадах інтеграції під 
час опрацювання теми «Микола Гусовський 
«Пісня про зубра» через культурологічний 
контекст. Методичним забезпеченням 
слугували мультимедійна презентація лек-
ції «Аналіз художнього твору на засадах 
інтеграції. М. Гусовський «Пісня про зубра», 
авторська передмова «Силует на тлі 
Високого Ренесансу» до перевидання книги 
М. Гусовського українською мовою в пере-
кладі з латинської А. Содомори. Науковиця 
визначила компоненти і критерії інтегра-
ційно-літературознавчої компетентності 
та проаналізувала за показниками рівень її 
сформованості в студентів, які навчалися 
за експериментальною методикою аналізу 
художнього твору через культурологічний 
контекст. Виконані завдання – самостійне 
створення GOOGLE-form студентами як 
результат опрацювання мультимедійної 
лекції та передмови (паратексту) – засвід-
чують ефективність запропонованої моделі 
контекстного аналізу художнього твору. 
Доведено, що інтеграція в навчальний про-
цес ІКТ, стратегій критичного мислення, 
поєднання різних форм та методів навчання 
позитивно впливають на формування про-
фесійних компетентностей, програмних 
результатів навчання, на розвиток осо-
бистісного потенціалу, когнітивної сфери, 
ціннісних орієнтирів. Це дає підстави для 
апробації авторської методики культуро-
логічного аналізу художнього твору на інте-
граційній основі в закладах вищої освіти, 
які готують бакалаврів за спеціальністю 
«Українська мова та література».
Ключові слова: майбутні вчителі україн-
ської мови та літератури, інтеграційний 
принцип, культурологічний контекст, аналіз 

художнього твору, інтеграційно-літерату-
рознавча компетентність.

The article analyzes the peculiarities of usage 
of the integration principle of teaching in the pro-
cess of literary criticism training of future teachers 
of Ukrainian language and literature. The author 
stipulated importance of inclusion in to the variant 
component of the curriculum for bachelors of the 
specialty Ukrainian language and literature of the 
Private Education Establishment “Academician 
S. Demianchuk International University of Eco-
nomics and Humanities” Theoretical and Literary 
Course “Theory and Practice of the Literary Work 
Analysis”. The study determines theoretical and 
methodical principles of the cultural context of the 
literary work analysis on the integrational basis in 
the process of studying the determined discipline 
by the students of the 2nd year of education of 
the specialty “Ukrainian language and literature”. 
The researcher substantiated the pedagogical 
conditions and represented the tested methods 
of studying the literary work on the basis of inte-
gration during development of the theme “Mykola 
Husovskyi “Song of Bison” through the cultural 
context. The methodical support was provision 
served a multimedia presentation of the lecture 
“Analysis of the Literary Work on the basis of 
integration, Mykola Husovskyi “Song of Bison, 
the author’s preface “The Silhouette on the Back-
ground of Great Reneisance” to republication of 
M. Husovskyi book in Ukrainian in translation from 
Latin of A. Sodomora. The scientist determined 
the components and criteria of the students’ inte-
gration-literary criticism competence and analyzed 
its level in accordance with their indicators. The 
students were studying under the experimental 
method of analysis of the literary work through the 
cultural context. The following tasks were done: 
independent formation of the GOOGLE-form by 
students as a result of developing multimedia 
lecture and preface (paratext), – testify the effec-
tiveness of the proposed model of the contextual 
analysis of the literary work. It was proved that inte-
gration in to the ICT educational process, critical 
thinking strategies, combination of various forms 
and methods of learning has positive effect on 
formation of professional competencies, program 
learning results, development of personal poten-
tial, cognitive sphere, value guideines. It gives 
grounds for approbation of the author’s methods 
of the cultural analysis of the literary work on the 
integration basis in higher education institutions 
which train bachelors of the specialty “Ukrainian 
language and literature”.
Key words: future teachers of Ukrainian 
language and literature, integration principle, 
cultural context, analysis of the literary work, 
integration-literary criticism competence.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасна професійна освіта перебуває в умовах 
постійних змін, оскільки цивілізаційні стрибки 
спонукають усіх учасників навчального процесу у 

ЗВО до освоєння новітніх засобів, методів, форм 
і технологій навчання. Забезпечення якісної 
освіти педагогів, майбутніх учителів української 
мови та літератури, на переконання багатьох  
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сучасних дослідників професійної освіти, мож-
ливе завдяки застосуванню інтеграційного прин-
ципу викладання.

У контексті літературознавчої освіти майбутніх 
учителів української мови та літератури інтеграція 
змісту дисциплін літературознавчого циклу з «Істо-
рією та культурою України», «Філософією», осно-
вами культурології, мистецтвознавства є ефектив-
ною за умови інтеграції в традиційний навчальний 
процес інноваційних засобів, методів, технологій 
навчання. Це стосується і теоретико-літературних 
курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія 
літератури»), які вивчають бакалаври та магістри 
спеціальності 014 Середня освіта «Українська 
мова і література».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інтеграційний принцип викладання навчальних 
дисциплін у фаховій підготовці майбутніх учителів 
української мови та літератури на літературознав-
чій основі частково розкрили Л. Базиль, О. Лілік, 
Н. Романишина [1; 8; 15]. О. Кучерук, С. Кара-
ман, О. Караман, Н. Віннікова [7] акцентували 
на проблемі упровадження сучасних технологій 
у закладах вищої освіти, які готують бакалаврів 
спеціальності «Українська мова та література», 
в освітній простір майбутніх учителів української 
мови та літератури. Специфіку застосування куль-
турологічного контексту дослідив В. Гладишев, 
зосереджуючи увагу на літературному творі як 
явищі художньої культури [2; 3]. Культура трак-
тується науковцями різнобічно. У «Літературоз-
навчій енциклопедії» подано таку дефініцію: 
«Культура (лат. cultura: догляд, освіта, розви-
ток) – сукупність духовних та матеріальних ціннос-
тей, створених людством упродовж його історії. 
˂…˃ К. відображає культурно-історичну дійсність 
із багатством її семантики, дискурсів, форм, від-
тінків тощо. У художніх творах, окрім естетичних 
характеристик, змальовані притаманні людській 
спільноті менталітет, традиції, звичаї, форми спіл-
кування, реалії національного життя та загально-
людські цінності» [9, с. 536]. Наука, яка «вивчає 
внутрішні закономірності та структури культури 
в її конкретно-історичних та регіонально-локаль-
них проявах; конкретні цінності, певні результати 
культурної діяльності у динаміці, форми зв’язку 
та механізми трансляції культурного досвіду куль-
туру» [15, с. 317], отримала назву «культуроло-
гія». Тому культурологічний контекст є необхідним 
під час аналізу художнього твору для з’ясування 
«духу епохи», який акумулює такі важливі склад-
ники, як мова, звичаї, ідеї, ідеологія, художній про-
цес, релігійні вірування, соціальний організм, сис-
тема цінностей та оцінок.

Оскільки художній твір є предметом вивчення 
теоретико– та історико-літературних дисциплін, 
що є основою професійної підготовки студентів 
спеціальності «Українська мова та література», 

важливим є адекватний підбір інструментарію для 
з’ясування його художньо-естетичної цінності.

Культурологічний контекст як провідний засіб 
виявлення естетичної своєрідності художньої 
літератури [3] репрезентовано в дослідженнях, 
які стосуються методики викладання літератури 
в закладах середньої освіти (В. Гладишев [2; 3], 
В. Доманський [6], Т. Яценко [17]). У закладах 
вищої освіти практикується культурологічний кон-
текст аналізу художніх творів у межах вивчення 
теоретико-літературних дисциплін («Вступ до 
літературознавста», «Теорія літератури», «Теорія 
і практика аналізу художнього твору») [11]. Однак 
проблема вивчення художнього твору на інтегра-
ційній основі через культурологічний контекст у 
фаховій підготовці майбутніх вчителів української 
мови і літератури не була предметом дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В освітній професійній про-
грамі бакалаврів серед інших зазначено такі про-
грамні результати навчання студента: «пояснює 
особливості розвитку української мови та літе-
ратури, історичного розвитку України, специфіку 
перебігу літературного процесу в Україні в куль-
турному контексті, зміст естетичних теорій, мето-
дів, напрямів, течій, стилів, жанрів; твори укра-
їнської класики й сучасності у взаємозв’язках зі 
світовою літературою й культурою; порівнює мовні 
й літературні факти, явища, визначає їхні поді-
бності й відмінності» [14]. Забезпечити реалізацію 
таких завдань та досягти відповідних результа-
тів – формування інтеграційно-літературознавчої 
компетентності, – можна завдяки використанню 
культурологічного контексту в процесі інтеграцій-
ного аналізу художнього твору.

Мета статті – визначити теоретико-методичні 
засади культурологічного контексту аналізу худож-
нього твору на інтеграційній основі в підготовці 
майбутніх учителів української мови та літератури 
і репрезентувати авторську методику, апробовану 
під час викладання дисципліни «Теорія і практика 
аналізу художнього тексту» для студентів II курсу 
спеціальності «Українська мова і література» у 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний уні-
верситет імені академіка Степана Дем’янчука» та 
розкрити особливості формування в них інтегра-
ційно-літературознавчої компетентності.

Виклад основного матеріалу. До форму-
вання навчальних планів  бакалаврів, що опанову-
ють фах учителя української мови та літератури, 
у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
було залучено колектив авторів: науковців, стейк-
холдерів, учителів-практиків. Члени колективу 
здійснили всебічний аналіз попередніх навчаль-
них планів, зрізів знань на іспитах (семестрових та 
державних) і виявили, що студенти недостатньо 
володіють інструментарієм аналізу художнього 
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твору. Оскільки фахову підготовку з теоретико-
літературних курсів забезпечують дві дисципліни 
«Вступ до літературознавства» (I курс) та «Теорія 
літератури» (III курс), члени авторського колективу 
вирішили  включити до варіативної компоненти 
ще один курс – «Теорія і практика аналізу худож-
нього твору» (II курс, 2 семестр). [10] У програмних 
результатах навчання передбачено, що студент 
«застосовує різні види аналізу художнього твору, 
визначає його жанрово-стильову своєрідність, 
місце в літературному процесі, традиції й нова-
торство, зв’язок твору із фольклором, міфологією, 
релігією, філософією, значення для національної 
та світової культури». У межах цієї дисципліни 
передбачено аналіз твору у різних контекстах: 
історичний, лінгвістичний, культурологічний, літе-
ратурний, літературознавчий, мистецький. Автор 
статті апробувала власну методику контекстного 
вивчення літературного твору на основі інтегра-
ції під час викладання означеного курсу «Теорія і 
практика аналізу художнього твору» у ПВНЗ «Між-
народний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука» протягом 
2020–2021 н.р. У цій статті йдеться про культуро-
логічний контекст аналізу літературного твору на 
інтеграційній основі. Предметом вивчення є поема 
М. Гусовського «Пісня про зубра» [5] та авторська 
передмова «Силует на тлі високого Ренесансу» 
[12] до перевидання цієї книги в перекладі укра-
їнською мовою. На початку експериментального 
навчання було визначено такі методологічні під-
ходи: інтеграційний, студентоцентрований, компе-
тентнісний. На рис. 1 зображено культурологічний 

аналіз художнього твору на інтеграційній основі у 
фаховій підготовці майбутніх учителів української 
мови та літератури.

Окрім загальнодидактичних принципів (науко-
вість, системність, наочність), враховувалися й спе-
цифічні: інтеграція змісту культурологічних склад-
ників у процесі аналізу твору та інтеграція видів, 
методів, засобів навчання й виховання, врахування 
і дотримання яких забезпечувало необхідні педаго-
гічні умови для експериментального вивчення озна-
ченої теми. Для ознайомлення з теоретичним мате-
ріалом було створено авторську мультимедійну 
лекцію з теми «Аналіз художнього твору на засадах 
інтеграції: культурологічний контекст» [13] зі змісто-
вим наповненням, візуалізацією, гіперпосиланнями 
і чітко зумовленими завданнями для студентів. 
У ММЛ розкрито період історії, коли жив і творив 
автор: це епоха Високого Ренесансу і її характерні 
особливості: гуманістична спрямованість, мода на 
латинську мову, відродження й наслідування кра-
щих взірців античного мистецтва, культури, сплеск 
мистецького й літературного життя; винаходи, які 
змінили світогляд поколінь, культивування світської 
освіти, традиції меценатства, покровительства 
талановитим людям незнатного походження й одно-
часно це час експансії Османської імперії та Крим-
ського ханства на Західну Європу та пов’язані з цим 
історичні події, відображені Гусовським у творах. 
Опрацьовуючи мультимедійну лекцію, другокурс-
ники ознайомлюються з перевиданням книги, ілю-
стративними матеріалами: гравюрами на металі, 
дереворитами, ілюстраціями тієї епохи, які є над-
банням Відділу рідкісної книги, Палацу мистецтв 

Рис. 1. Культурологічний аналіз художнього твору на інтеграційній основі
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Антоновичів Львівської наукової бібліотеки імені 
Василя Стефаника НАН України та Музею мисте-
цтва давньої книги Львівської галереї мистецтв [5]. 
Студенти виконують різні завдання: репродуктивні, 
проблемні, дослідницькі, творчі. На останньому 
слайді розміщено завдання на практичне заняття 
1) перейдіть за посиланням і прочитайте перед-
мову Л. Овдійчук (Силует на тлі Високого Рене-
сансу. Передмова. Гусовський М. Пісня про зубра. 
Рівне : Волинські обереги, 2007. С. 7–12; 2) за пре-
зентацією та передмовою створіть GOOGLE-form: 
запитання, завдання мають бути різного характеру. 
Адресат – одногрупники, які опрацювали цей мате-
ріал, мета – виявити  їхні знання, перевірити уваж-
ність, вміння критично мислити. Примітка: Скорис-
тайтеся зразками GOOGLE-form, які ви виконували 
з цього предмета. В аудиторії відбудеться взаємо-
обмін завданнями на GOOGLE-form.

Виконані завдання засвідчили, що студенти 
здебільшого добре засвоїли інформацію про 
М. Гусовського, його біографію (зовнішню та вну-
трішню), про поему, усвідомили значення  куль-
турологічного контексту та його роль у розкритті 
художньо-естетичної цінності твору, зрозуміли 
вагомість інтеграції змісту культурологічних склад-
ників аналізу літературного тексту. Окрім того, у 
другокурсників формувалася ІК-компетентність: 
робота з мультимедіа, створення GOOGLE-form. 
В аудиторії студенти обмінювалися лінками і 
виконували завдання, запропоновані одногруп-
никами. Згодом відбувалося обговорення, визна-
чалися найвдаліші запитання, найбільш креативні 
завдання, найефективніші стратегії критичного 
мислення.  Таким чином майбутні вчителі укра-
їнської мови та літератури вчилися оцінювати 
роботу одногрупників та робити самооцінювання.

Можна констатувати, що у студентів формува-
лася інтеграційно-літературознавча компетент-
ність. Мотиваційно-ціннісний критерій засвідчує, 
що майбутні бакалаври спеціальності «Українська 
мова і література» виявили пізнавальний інтерес 
до теоретико-літературного курсу «Теорія і прак-
тика аналізу художнього твору», зокрема змісто-
вого модуля «Контекстне вивчення літературного 
твору», в межах якого розкрито особливості культу-
рологічного контексту, важливість його для сприй-
няття, аналізу й інтерпретації твору. Посилилася 
також  мотивація майбутнього вчителя до самоос-
віти, самовдосконалення, саморозвитку в процесі 
інтеграційного вивчення літературного тексту. За 
когнітивно-рефлексивним критерієм констатуємо, 
що студенти виявили інтеграційні знання, які засво-
їли на лекціях, і застосували їх у процесі самостій-
ного опрацювання паратексту (авторської перед-
мови до поеми М. Гусовського «Пісні про зубра»). 
Значно поглибилися рефлексія і саморефлексія.

Креативно-діяльнісний критерій показав, що у 
студентів сформовано низку інтеграційних умінь, 

навичок та досвід контекстного вивчення худож-
нього твору, зокрема, розпізнавання історичного, 
літературознавчого, біографічного, культурологіч-
ного контекстів, їх аналіз, критичне читання, кри-
тичне та креативне мислення, ІК-компетентність.

Висновки. На основі цих даних робимо висно-
вок, що в підготовці майбутніх учителів української 
мови і літератури вивчення художнього тексту на 
інтеграційній основі через різні контексти є ефек-
тивним, оскільки позитивно впливає на форму-
вання професійних компетентностей, програм-
них результатів навчання, розвиток особистісного 
потенціалу, когнітивної сфери, ціннісних орієн-
тирів. Це дає підстави для апробації авторської 
методики культурологічного аналізу художнього 
твору на інтеграційній основі в закладах вищої 
освіти, які готують бакалаврів за спеціальністю 
«Українська мова та література».

Перспективи наукових пошуків полягають у 
розробці теоретичних та методичних аспектів ана-
лізу художнього твору через мистецький контекст 
у процесі підготовки майбутніх учителів україн-
ської мови та літератури.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE TEACHERS 
AS A FACTOR IN INCREASING ITS COMPETITIVENESS

Статтю присвячено одній з актуальних 
проблем підготовки майбутніх педаго-
гів – іншомовній підготовці як чиннику кон-
курентоспроможності фахівця. У статті 
обґрунтована необхідність використання 
системного підходу в професійній підго-
товці майбутнього педагога, яка включає 
цільовий, змістовий, функціональний, орга-
нізаційно-методичний та контрольний ком-
поненти.
Модернізація освіти в Україні зумовлює 
зміни щодо якості  професійної педагогіч-
ної підготовки студентів у закладах вищої 
освіти. Іншомовну підготовку майбутнього 
педагога розглядаємо як чинник підвищення 
його конкурентоспроможності. Зміна вимог 
до професійних та особистісних якостей 
майбутнього педагога вимагає зміни якості 
професійної підготовки та переорієнтації 
освітніх програм. Серед якостей особис-
тості, які визначають конкурентоспромож-
ність фахівця, доцільно виокремити такі: 
чіткість цілей і ціннісних орієнтацій, працьо-
витість, творче ставлення (креативність), 
лідерство, прагнення до самоосвіти, профе-
сійного зростання.
Формування професійної готовності май-
бутнього педагога крізь призму іншомовної 
підготовки передбачає формування компе-
тентнісних якостей, оволодіння міжкуль-
турними знаннями, вміннями і досвідом здій-
снення професійної педагогічної діяльності. 
Інтеграція іншомовної та професійної під-
готовки майбутнього педагога призводить 
до появи протиріч: між цілями, змістом та 
формами організації освітнього процесу; 
між системністю іншомовної підготовки 
та формуванням загальних та професійних 
компетенцій.
Напрямами підвищення якості іншомовної 
підготовки майбутніх педагогів  є систем-
ність та систематичність використання 
методів і форм компетентнісного, кому-
нікативного, особистісно орієнтованого 
навчання, розробка та вдосконалення сучас-
них методів навчання та оцінювання рівнів 

сформованості іншомовної компетент-
ності та інші.
Ключові слова: іншомовна підготовка, кон-
курентоспроможність, фахівець, майбутній 
педагог, система підготовки, професійна 
підготовка.

The article is devoted to one of the current problems 
of training future teachers, foreign language training 
as a factor in the competitiveness of the specialist. 
The article substantiates the need to use a system-
atic approach in the professional training of future 
teachers, which includes target, content, functional, 
organizational and methodological and control 
components). We consider foreign language train-
ing of future teachers as a factor in increasing its 
competitiveness. Changing the requirements for 
professional and personal qualities of the future 
teacher requires a change in the quality of profes-
sional training and reorientation of educational pro-
grams. Among the personality traits that determine 
the competitiveness of the specialist, it is advisable 
to highlight the following: clarity of goals and values, 
diligence, creative attitude (creativity), leadership, 
desire for self-education, professional growth.
The formation of professional readiness of the future 
teacher through the prism of foreign language train-
ing involves the formation of competencies, mastery 
of intercultural knowledge, skills and experience of 
professional pedagogical activities. The integration of 
foreign language and professional training of future 
teachers leads to contradictions: between the goals, 
content and forms of organization of the educational 
process; between the systematization of foreign 
language training and the formation of general and 
professional competencies.
Areas of improving the quality of foreign lan-
guage training of future teachers are system and 
systematic use of methods and forms of com-
petency, communication, personality-oriented 
learning, development and improvement of mod-
ern teaching methods and assessment of levels 
of foreign language competence and others.
Key words: foreign language training, 
competitiveness, specialist, future teacher, 
training system, professional training.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Модернізація системи вищої освіти України потре-
бує впровадження в освітній процес нових науко-
вих підходів, ефективних форм, методів і засо-
бів професійної іншомовної підготовки студентів 
сучасного закладу вищої освіти, реалізація яких 
зорієнтована на оновлення всіх ланок відповідно 
до потреб міжнародного співробітництва, іннова-
ційного розвитку та європейської інтеграції. Ідея 
важливості модернізації професійної підготовки 
з урахуванням європейських стандартів відобра-
жена в Національній доктрині розвитку освіти 
(2002), Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року (2013), Національ-
ній рамці кваліфікацій (2011).

Конкурентоспроможність майбутнього педа-
гога – це комплексна єдність компетентностей з 
орієнтацією на вдосконалення особистісних і про-
фесійних якостей. Трансформація змісту вищої 
освіти відповідно до компетентнісного підходу 
визначається іншими принципами  відбору та 
структурування його компонентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність підготовки конкурентоспроможного 
фахівця зумовлена підвищенням вимог до його про-
фесійних та особистісних якостей. Вивченням про-
блеми підготовки конкурентоспроможного фахівця 
та розробкою моделі його підготовки займались 
такі  зарубіжні та українські науковці, як Л. Серге-
єва, Т. Стойчик, В. Андрущенко, С. Безбородих, 
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Л. Вовк, Т. Дем’янюк, Ю. Завалевський, С. Кушні-
рук, Н. Лалак, О. Пометун, В. Жигірь та інші.

Аналізуючи сучасну науково-педагогічну літе-
ратуру, ми дійшли висновку, що проблему конку-
рентоспроможності майбутнього педагога нау-
ковці розглядають системно, з урахуванням різних 
аспектів його професійної підготовки. Так, В. Мед-
ведь обґрунтував модель розвитку та універсальні 
критерії, за якими визначається рівень конкурен-
тоспроможності фахівця [5, с. 8–11].

Т. Андріяко розкриває сутність конкуренто-
спроможності фахівця та її  структуру. На думку 
автора, це складна, багаторівнева інтегральна 
властивість, яка дає змогу особистості, відповідно 
до її індивідуальних здібностей, інтересів і потреб, 
брати участь й отримувати переваги в конкурент-
них відносинах у вибраній для себе сфері профе-
сійної діяльності [1, с. 111–112].

В. Бондар  визначає складники конкурентоздат-
ності, обґрунтовує необхідність і пропонує методо-
логію її формування, аналізує різні аспекти станов-
лення конкурентоспроможного фахівця [2, с. 48–50].

На переконання Ю. Завалевського, освітня 
галузь України є замовником, виробником та спо-
живачем високопрофесійного фахівця. Автор 
розкрив сутність педагогічної компетентності як 
основи педагогічної майстерності вчителя, визна-
чив шляхи та рівні його підготовки до професій-
ної діяльності на базі компетентнісного підходу, 
запропонував методики визначення  професійної 
компетентності та розвитку інноваційної культури 
майбутнього педагога [4].

Погоджуємося з думкою В. Жигірь, що  процес 
професійної підготовки майбутнього конкурен-
тоспроможного педагога може бути ефективним 
лише за виконання таких умов:

1) відбір змісту професійно-педагогічної під-
готовки майбутнього педагога відповідно до 
сучасних потреб ринку праці (освітні установи) та 
орієнтація на інновації педагогічної діяльності (від-
повідно до спеціальності);

2) розробка комплексних освітніх програм та кур-
сів, які передбачають інтеграцію теоретичної, про-
фесійної, науково-дослідної діяльності студентів;

3) дотримання наступності та міждисциплінар-
ності в загальнонауковій,

педагогічній та предметно орієнтованій підго-
товці студентів;

4) спрямування професійно-педагогічної під-
готовки на формування вм майбутнього вчителя 
загальної та професійної культури, творчості та 
педагогічної майстерності;

5) здійснення моніторингу процесу станов-
лення й розвитку конкурентоспроможності май-
бутнього вчителя із використання спеціального 
інструментарію [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Поняття конкурентоспро-

можності випускника закладу вищої освіти в 
останні роки активно досліджується в педагогіці. 
Зміна вимог до професійних та особистісних якос-
тей майбутнього фахівця вимагає зміни якості 
професійної підготовки, переорієнтації освітніх 
програм та освітнього процесу в  закладі вищої 
освіти. Одним із важливих факторів, що вплива-
ють на рівень професійності майбутнього фахівця, 
є підвищення якості іншомовної компетентності 
студентів. Реформування в галузі теорії вивчення 
іноземних мов сприяло позитивним змінам. Якщо 
раніше основний  акцент ставився на розвиток 
основних лінгвістичних знань, умінь і навичок, то в 
сучасних закладах вищої освіти  вивчення інозем-
ної мови – це, перш за все, залучення студентів до 
іншої культури та традицій, вивчення нових соціо-
культурних особливостей етносу.

Мета статті – розкрити напрями підвищення 
конкурентоспроможності майбутнього педагога 
крізь призму іншомовної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Конкуренто-
спроможність майбутнього фахівця розгляда-
ємо  не тільки  як високий рівень результатів про-
фесійної діяльності, а й як здатність перемогти 
в конкурентній боротьбі на ринку праці. Серед 
багатьох якостей, що визначають конкурентоспро-
можність, доцільно виокремити такі: чіткість цілей 
і ціннісних орієнтацій, працьовитість, творче став-
лення до справи, лідерство, прагнення до само-
освіти та саморозвитку, стресостійкість, прагнення 
до професійного зростання.

Психолого-педагогічні основи формування кон-
курентоспроможності майбутнього педагога на 
етапі його навчання в закладі вищої освіти  варто 
розглянути як комплекс таких компонентів, як гума-
ністичні установки сучасної педагогіки та вимоги 
суспільства до сучасного фахівця, впровадження 
компетентнісного і особистісно орієнтованого під-
ходів, конкурентоспроможність фахівця і особли-
вості її формування в умовах закладу вищої освіти. 
Конкурентоспроможність майбутнього педагога 
залежить від реалізації таких умов: формування 
соціальних і професійних  ціннісних орієнтирів в 
освітньому процесі; розвиток професійно-особис-
тісних якостей студентів; формування у студентів 
потреби та/або інтересу до  самоосвіти та само-
розвитку особистості.

Вважаємо, що реалізація вказаних умов не лише 
можлива завдяки використанню певних методів та 
технологій навчання студентів, а й забезпечується 
в процесі створення комплексної системи підго-
товки майбутнього фахівця, яка включає цільовий, 
змістовий, функціональний, організаційно-методич-
ний, контрольний компоненти.

Цільовий компонент передбачає реалізацію 
мети навчання в закладі вищої освіти – форму-
вання конкурентоспроможності майбутнього педа-
гога. Крім цього, він визначається як соціальним 
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замовленням суспільства на конкурентоспро-
можного фахівця, так і особистісними  потребами 
випускників щодо відповідності вказаним якостям. 
Змістовий компонент визначаємо як формування 
фахових компетенцій майбутнього педагога, які 
включають сукупність знань, умінь, навичок, якос-
тей, здібностей і досвіду професійної діяльності. 
Функціональний компонент системи підготовки 
конкурентоспроможного фахівця відображає її 
функції в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Організаційний-методичний компонент сис-
теми характеризується сукупністю форм і методів, 
технологій організації процесу формування кон-
курентоспроможного педагога. Формами органі-
зації є комплекс індивідуальних, групових, само-
стійно організованих студентами форм діяльності. 
Методи і технології розглядаємо як способи розви-
тку і активізації особистості студентів.

Формування професійної компетентності сту-
дентів будь-якого профілю – необхідна умова 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Вища 
освіта виступає основним інститутом професій-
ного становлення, при цьому професійна компе-
тентність майбутніх фахівців – результат цього 
процесу, один із найважливіших показників сту-
пеня професійного розвитку особистості молодого 
фахівця, її інтегральна характеристика.

Під професійною компетентністю розуміємо 
володіння сукупністю професійних знань і досвіду 
(компетенцій), а також позитивного ставлення до 
роботи, необхідних для ефективного виконання 
професійних обов’язків у певній галузі діяльності. 
Компетентність передбачає не тільки вміння вико-
нувати професійні обов’язки, але й здатність пере-
давати і використовувати знання і досвід у нових 
умовах. У сучасних умовах  процес глобалізації 
призводить до розширення взаємодій різних країн, 
народів і їх культур. Вплив здійснюється за допо-
могою культурних обмінів і прямих контактів між 
державними інститутами, соціальними групами, 
громадськими рухами, шляхом наукового співро-
бітництва, торгівлі, туризму і т.д. Спілкування з 
іноземцями стає реальністю, а взаємодія з пред-
ставниками інших народів та  культур входить у 
повсякденне життя, що і зумовлює необхідність 
володіння іноземною мовою як загальнокультурною 
компетенцією. Зміст компетенцій, що визначають 
вимоги з  іншомовної освіти, зводиться до такого: 
сучасний фахівець має володіти певним рівнем 
комунікативної професійно орієнтованої іншомов-
ної компетентності, що дозволяє йому бути повно-
правним учасником полікультурного суспільства.

Роль іншомовної освіти в професійній компе-
тентності полягає у формуванні готовності студен-
тів до майбутньої професійної діяльності в умовах 
міжкультурної взаємодії. Студенту-майбутньому 
фахівцю, випускнику закладу вищої освіти особ-
ливо важливо усвідомлювати необхідність роз-

витку і вдосконалення професійних компетенцій 
за профілем, а також у процесі вивчення інозем-
ної мови, потреби застосування методів і засобів 
у професійній діяльності, формування мотивів 
досягнення професійної майстерності та само-
вдосконалення.

Професійне становлення супроводжується 
особистісно-професійним розвитком фахівця. 
Потреба в розвитку себе як особистості зумовлює 
надалі продуктивне професійне становлення. Як 
на етапі професійного навчання, так і в безпосе-
редній професійній діяльності особистісний розви-
ток є фактором, який зумовлює необхідність про-
фесійного становлення як студента, так і фахівця.

На різних стадіях їх становлення професійний 
розвиток детермінується різними протиріччями. 
У процесі вікового і професійного становлення 
особистості відбувається зміна її життєвих і про-
фесійних планів, соціального розвитку, провідної 
діяльності, структури особистості загалом.

На наш погляд, головний шлях отримання 
уявлення про професійне становлення особис-
тості полягає в розгляді та інтеграції безлічі різних 
визначень. Професійне становлення визначаємо 
як  розвиток  умінь і навичок людини в процесі 
виконання професійних обов’язків згідно з поса-
довими інструкціями. Погоджуємося з думкою 
науковців про те, що професійне становлення – 
це процес розвитку і саморозвитку особистості, 
освоєння, визначення свого місця у світі професій, 
реалізації себе в професії.

Як зазначають численні дослідження, сутність 
поняття «професійне становлення» може бути 
представлена двома способами: за схемою про-
цесу (як тимчасова послідовність  періодів або ета-
пів), і за структурою діяльності (як сукупність спосо-
бів і засобів). Варто наголосити, що це поетапний, 
динамічний і керований процес здобуття професій-
них умінь та навичок, у процесі якого відбуваються 
якісні перетворення особистості, які призводять 
до розвитку і зміни особистісних і професійних 
якостей, формування позитивного ставлення до 
професії. На основі аналізу теоретичних джерел 
вважаємо за доцільне визначити професійне ста-
новлення майбутнього педагога в період профе-
сійного навчання як процес становлення і розвитку 
особливих якостей, рис, властивостей особистості, 
що формуються шляхом її самореалізації в різних 
видах діяльності, в тому числі професійної.

Поняття «компетентність» визначаємо як інте-
лектуально і особистісно зумовлену здатність 
людини до практичної діяльності, а «компетен-
цію» як змістовий компонент такої можливості у 
вигляді знань, умінь, навичок. Компетенції форму-
ються у студента в процесі навчання. У процесі їх 
формування використовуються найрізноманітніші 
види навчальної роботи. Сукупність усіх видів 
навчальної роботи, що формує певну компетенцію 
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(або групу споріднених компетенцій), становить 
модуль освітньої програми. У педагогічній практиці 
поняття «компетенція» безпосередньо пов’язане з 
поняттям «компетентність», а здебільшого вико-
ристовується як синонім, що зазвичай замінюється 
системою спеціальних «компетенцій», які мають у 
перспективі перерости в компетентність спеціа-
ліста, тобто компетенції випускника закладу вищої 
освіти варто розглядати як базові складники  його 
фахових та особистісних компетентностей.

Формування компетентності вимагає постійного 
збагачення своїх знань, вивчення нової інформації, 
вміння пошукового характеру та уміння застосо-
вувати у своїй практичній діяльності. Якість вищої 
педагогічної освіти для випускника зумовлюється 
формуванням у майбутнього вчителя професійно-
педагогічної творчості, а також умінням використо-
вувати сучасні технології навчання та створювати 
авторські розробки. Формування іншомовної ком-
петентності в майбутніх учителів початкової освіти 
є обов’язковим компонентом його професійної 
підготовки, який сприяє становленню його загаль-
нокультурних компетенцій, володінню основами 
розмовної мови. Місце іноземної мови в структурі 
загальних компетенцій бакалавра початкової освіти 
визначається тим, що ця дисципліна включена в 
базову частину гуманітарного циклу. Іноземна мова 
є елементом загальної і водночас професійної під-
готовки майбутнього вчителя, сприяє навчанню 
студентів взаємодіяти, комунікувати, формувати 
власний стиль спілкування. Іншомовна підготовка 
майбутнього вчителя початкової освіти як осно-
вний компонент професійної підготовки та ста-
новлення педагога забезпечує підвищення якості 
освіти, розуміння міжкультурної взаємодії,  гума-
нізацію і гуманітаризацію професійної підготовки, 
розширення кругозору, процес взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу. Сучасні вимоги до професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової освіти 
на основі компетентнісного підходу мають сформу-
вати у випускника закладу педагогічної освіти такі 
якості: креативність, самостійність, впевненість, 
здатність вести діалог із колегами  як українською, 
так і англійською мовою, володіння  компетенціями 
для подальшого життя,  самореалізації і розкриття 
свого освітнього і наукового потенціалу.

Процес формування професійної готовності 
майбутнього педагога через призму іншомовної 
підготовки передбачає формування особистісних 
і професійних цінностей засобом порівняльного 
аналізу та інтерпретації цінностей рідної і зарубіж-
ної культур,  а також оволодіння міжкультурними 
знаннями, вміннями і досвідом здійснення профе-
сійної педагогічної діяльності.

Компетентнісний підхід в іншомовній підготовці 
майбутнього педагога передбачає формування 
трьох основних компетенцій у студентів: лінгвіс-
тичної, комунікативної та міжкультурної.

Лінгвістична (мовна) компетенція передбачає 
володіння системою відомостей про мову (фоне-
тика, лексика, склад слова і словотвір, морфо-
логія, синтаксис простого і складного речення, 
основи стилістики тексту). Володіння лінгвістич-
ною компетенцією передбачає не лише знання 
про систему мови, а й уміння використовувати її 
на практиці. Важливо враховувати, що на якість 
мовної компетенції в мові, що вивчається, впли-
ває не тільки ступінь володіння нею, але і рівень 
компетенції студентів у рідній мові.

Комунікативна компетенція передбачає зна-
ння про мову, її функції, розвиток чотирьох видів 
іншомовної мовленнєвої діяльності (говоріння, 
аудіювання, читання, письмо). Комунікативна ком-
петентність іншомовного спілкування – це здат-
ність до повноцінного мовного спілкування у всіх 
сферах людської діяльності з дотриманням соці-
альних норм мовної поведінки.

Міжкультурна компетенція є важливим компо-
нентом підготовки сучасного студента. Це зумов-
лено наявністю міжкультурного аспекту профе-
сійної діяльності сучасного фахівця, пов’язаної 
з умінням взаємодіяти з  представниками різних 
культур, з виконанням продуктивних комунікатив-
них функцій: досягнення згоди, погашення конфлік-
тів, вміння досягати порозуміння через компроміс, 
подолання комунікативних бар’єрів. Важливість 
формування у студентів міжкультурної компетенції 
в навчанні іноземних мов зумовлена  змінами, що 
відбуваються в сучасному суспільстві як результат 
інтеграції нашої країни у світовий освітній, інфор-
маційний, економічний простір.

Висновки. У підготовці молодих фахівців про-
фесійна компетентність формується на основі 
загальнокультурних і професійних компетенцій, 
якими має оволодіти студент. Серед них:

– здатність розуміти значення культури як 
форми людського існування і керуватися у своїй 
діяльності базовими культурними цінностями, 
сучасними принципами толерантності, діалогу  
і співпраці;

– готовність до толерантного сприйняття  
соціальних і культурних відмінностей, шанобли-
вого і дбайливого ставлення до історичної спад-
щини і культурних традицій.

Таким чином, іншомовна освіта є однією з пере-
думов формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців і покликана збагачувати лінг-
вокультурний запас студентів, осмислення і пере-
осмислення явищ для професійного моделювання 
ситуацій міжкультурної взаємодії.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
MODERN MEANS OF VISUALIZATION IN THE PROCESS 
OF FORMING STUDENTS’ SAFETY CULTURE 
AT THE SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

У статті розглянуто можливості викорис-
тання сучасних засобів візуалізації у процесі 
формування культури безпеки учнівської 
молоді в закладі загальної середньої освіти. 
Розкрито зміст понять «культура без-
пеки» (як набору правил та особливостей 
діяльності, організації й поведінки персоналу, 
який встановлює вищим пріоритетом осо-
бисту відповідальність та увагу до проблем 
безпеки, що визначається їх значущістю), 
«культура безпеки життєдіяльності» (як 
сукупності цінностей, стандартів, мораль-
них норм і норм поведінки, спрямованих на 
підтримання самодисципліни як способу 
підвищення рівня безпеки), «культура без-
пеки учнівської молоді» (як рівня розвитку 
особистості, що характеризується наяв-
ністю особистих і соціальних цінностей, 
знань, умінь та навичок безпечної поведінки 
в повсякденному житті, шкільному середо-
вищі та в умовах небезпечних і надзвичайних 
ситуацій в усіх сферах життєдіяльності). 
Висвітлено можливі прояви поляризації 
жіночих і чоловічих ролей, культивування 
неконструктивних гендерних та поліро-
льових стереотипів, а також перенесення 
їх у площину соціального виховання у про-
цесі формування культури безпеки учнів та 
учениць закладу загальної середньої освіти. 
Охарактеризовано значущість недискримі-
наційного та гендерночутливого підходів 
у формуванні культури безпеки учнівської 
молоді. Визначено перелік сучасних засо-
бів візуалізації, що доцільні у формуванні 
культури безпеки учнівської молоді, з-поміж 
яких – онлайн-сервіси для створення комік-
сів, побудови хмари слів, піктограм, GIF-
анімації, відеороликів, інфографіки, навчаль-
них інтерактивних плакатів, ментальних 
карт. Розглянуто можливості застосування 
онлайн-сервісів зі створення коміксів Пік-
стон (Pixton), Make Beliefs Comix, Story Board 
That та засоби створення коміксів онлайн-
інструменту для дизайну й публікацій Canva; 
засоби створення хмар слів (Word It Out, 
Word Cloud Generation, Word Art, Wordcloud.
pro), ментальних карт (MindMup, XMind, 
Mind42, Popplet, LOOPY). Наведено приклади 
застосування сучасних засобів візуалізації з 
метою створення наочного матеріалу для 
проведення виховних заходів, годин спілку-
вання, профілактичних занять, інструкта-
жів із техніки безпеки з учнівською молоддю 
на засадах недискримінаційного та гендер-
ночутливого підходів.
Ключові слова: культура безпеки, учнівська 
молодь, засоби візуалізації, онлайн-сервіси, 

недискримінаційний підхід, гендерночутли-
вий підхід, освітній процес у закладі загальної 
середньої освіти.

The article focuses on the possibilities of using 
modern means of visualization in the process of 
forming students’ safety culture at the second-
ary educational establishment. The content of 
the concepts “safety culture” (as a set of rules 
and characteristics of activities, organization 
and behavior of the staff, that prioritizes personal 
responsibility and attention to safety issues, 
which are determined by their importance), 
“safety culture of vital activity” (as a set of values, 
standards, moral norms and norms of behavior 
aimed at maintaining self-discipline as a way to 
increase the level of security), “students’ safety 
culture” (as a level of personal development 
characterized by personal and social values, 
knowledge, skills and abilities of safe behavior in 
everyday life, school environment and in condi-
tions of dangerous and emergency situations in 
all spheres of life) is revealed. Possible manifes-
tations of polarization of female and male roles, 
cultivation of non-constructive gender and poly-
role stereotypes and their transfer to the plane 
of social education in the process of forming the 
culture of safety of schoolgirls and schoolboys 
of the secondary educational establishment are 
described. The importance of non-discriminatory 
and gender-sensitive approaches in the forma-
tion of students’ safety culture is characterized. 
The list of modern means of visualization which 
are useful in the process of forming the students’ 
safety culture, including online services for cre-
ating comics, building a cloud of words, icons, 
GIF-animation, videos, infographics, educational 
interactive posters, mind maps. Possibilities of 
applying online services for creating comics Pix-
ton (Pixton), Make Beliefs Comix, Story Board 
That and means for creating comics of the online 
tool for design and Canva publications; means of 
creating word clouds (Word It Out, Word Cloud 
Generation, Word Art, Wordcloud.pro), men-
tal cards (MindMup, XMind, Mind42, Popplet, 
LOOPY) are considered. Examples of the use 
of modern means of visualization for creating 
visual material for educational activities, com-
munication classes, preventive classes, brief-
ings about safety measures with students on the 
basis of non-discriminatory and gender-sensitive 
approaches.
Key words: safety culture, students, 
means of visualization, online services, non-
discriminatory approach, gender-sensitive 
approach, educational process at the secondary 
educational establishment.

УДК 37.013.42:004-614.8.013-373.1
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.42

Анголенко В.В.,
канд. пед. наук,
викладач кафедри соціальної роботи
Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

Пахомова Л.В.,
канд. пед. наук,
вчитель початкових класів
Манченківської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів Люботинської 
міської ради Харківської області

Кравченко А.В.,
інженер з охорони праці,
аспірант кафедри соціальної роботи
Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Загострення соціальних ризиків у сучас-
ному українському суспільстві надає пріори-

тетності питанням формування таких наскріз-
них умінь в учнів та учениць закладів загальної 
середньої освіти (далі – ЗЗСО): оцінювати ризики,  
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приймати рішення, розв’язувати проблеми, 
логічно обґрунтовувати власну позицію, критично 
й системно мислити. В умовах реформування 
освіти формування культури безпеки учениць та 
учнів забезпечується під час оволодіння такими 
компетентностями, прописаними в Державному 
стандарті базової середньої освіти для 5–9 класів, 
як навчання впродовж життя, інноваційність, куль-
турна, екологічна, інформаційно-комунікаційна, 
громадянські та соціальні компетентності, а також 
завдяки формуванню наскрізних вмінь, що є спіль-
ними для всіх компетентностей. У цьому контексті 
набувають актуальності питання розроблення й 
удосконалення засобів, які забезпечують компе-
тентнісний підхід в освіті для підвищення рівня 
культури безпеки учнівської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із порушеної проблеми показав досить широке 
коло питань, висвітлених у наукових розвідках 
щодо процесу формування культури безпеки (їх 
авторами є М. Бутиріна, А. Борканюк, Н. Валігун, 
В. Дем’янчук, С. Клевцов, І. Комаров, А. Носов-
ський, І. Риженко, В. Чабан та інші автори); питання 
формування культури безпеки дітей і підлітків 
(ними займалися К. Варивода, В. Белан, О. Пуляк, 
Н. Стратійчук, О. Шароватова та інші вчені); 
проблеми культури безпеки студентів закладів 
вищої освіти (цю тематику вивчали О. Кобилян-
ський, О. Кузьменко, Л. Кравченко, Н. Кулалаєва, 
О. Третьяков, О. Дашковська, Л. Малинівська та 
інші науковці); питання культури безпеки життєді-
яльності фахівців різних спеціальностей (їх роз-
глядали Н. Астахова, Н. Гусятинська, Т. Чорна, 
С. Ігнатенко, Н. Єфіменко та інші автори). Проте, 
незважаючи на бурхливий розвиток інноваційних 
технологій у сфері освіти, серед наукових розвідок 
бракує досліджень, присвячених вивченню ролі 
засобів медіадидактики та інформаційно-комуні-
каційних технологій, зокрема засобів візуалізації, 
у процесі формування культури безпеки учнівської 
молоді в ЗЗСО.

Мета статті полягає в необхідності обґрун-
тування процесу формування культури безпеки 
учнівської молоді в закладі загальної середньої 
освіти сучасними засобами візуалізації.

Виклад основного матеріалу. Поняття «куль-
тура безпеки» має міждисциплінарний характер 
та розглядається через дефініції понять «куль-
тура», «безпека», «небезпека». Після аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції в 1986 р. 
МАГАТЕ вперше дає визначення культури безпеки 
як набору правил та особливостей діяльності, 
організації й поведінки персоналу, який встанов-
лює вищим пріоритетом особисту відповідальність 
та увагу до проблем безпеки, яка визначається їх 
значущістю [5; 7, с. 239].

У ст. 41 Кодексу цивільного захисту Укра-
їни культуру безпеки життєдіяльності населення 

визначено як сукупність цінностей, стандартів, 
моральних норм і норм поведінки, спрямованих 
на підтримання самодисципліни як способу підви-
щення рівня безпеки [3].

У науковому доробку О. Запорожця, Б. Хал-
мурадова, В. Применка та співавторів культура 
безпеки визначена як спосіб розумної діяльності 
людини у сфері забезпечення безпеки, результати 
цієї життєдіяльності та ступінь розвинутості особи 
й суспільства в цій сфері [1, с. 14].

Досліджуючи питання формування культури 
безпеки учнівської молоді в ЗЗСО, зауважимо, що 
від ціннісних установок учнів та учениць, моти-
вів їхньої поведінки, рівня розвитку особистісних 
якостей і здібностей залежить забезпечення куль-
тури безпеки, зниження індивідуальних, соціаль-
них і глобальних ризиків.

З огляду на аналіз наукових джерел із дослі-
джуваної проблематики можемо витлумачити 
культуру безпеки учнівської молоді як рівень роз-
витку особистості, що характеризується наявністю 
особистісних і соціальних цінностей, знань, умінь 
та навичок безпечної поведінки в повсякденному 
житті, шкільному середовищі та в умовах небез-
печних і надзвичайних ситуацій в усіх сферах жит-
тєдіяльності.

Отже, культура безпеки зумовлює суб’єктивну 
готовність учнівської молоді використовувати 
наявні в особистості можливості для безпечної 
реалізації себе в повсякденному житті та шкіль-
ному середовищі, а також передбачає постійне 
вдосконалення відповідних знань, умінь і нави-
чок, що відповідає концепції навчання впродовж 
життя. Оскільки цей процес є складним для учнів-
ської молоді, він потребує не лише педагогічної 
підтримки, а й соціально-педагогічного супроводу, 
спрямованого на тривалу систематичну роботу з 
оволодіння знаннями, уміннями й навичками, роз-
витку відповідних особистісних якостей не тільки 
на уроках, а й у позаурочних, консультаційних, 
профілактичних заходах.

Вважаємо важливим під час організації про-
цесу формування культури безпеки учнівської 
молоді враховувати принципи гендерночутливого 
та недискримінаційного підходів, адже у шкільному 
середовищі можуть траплятися випадки поля-
ризації жіночих і чоловічих ролей, культивування 
неконструктивних гендерних та полірольових сте-
реотипів, перенесення їх у площину соціального 
виховання [2, с. 6–7]. Як показує практика, вико-
ристовувані в освітньому процесі дидактичні кейси, 
проблемні ситуації, плани-конспекти проведення 
профілактичних заходів, методичні рекоменда-
ції, сценарії тематичних свят, засоби унаочнення 
правил поведінки, дорожнього руху, поводження 
з небезпечними приладами рясніють прикладами 
подання хлопців як бешкетників, порушників або, 
навпаки, героїв-рятівників, натомість дівчатам 
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переважно відводиться роль «невидимок», свід-
ків нещасних випадків, слухняних конформісток, 
які завжди діють за правилами, ніколи не ризику-
ють, допомагають старшим, повчають порушників, 
стикаючись з обставинами, що вже склалися без 
їхньої участі. Тому, здійснюючи підготовку до про-
ведення заходів із формування культури безпеки 
учнівської молоді та розробляючи засоби уна-
очнення для проведення виховних заходів, годин 
спілкування, профілактичних занять, інструктажів 
із техніки безпеки з учнівською молоддю, необ-
хідно спиратися на принципи недискримінаційного 
й гендерночутливого підходів. Суть останнього 
підходу полягає у врахуванні індивідуальності 
людини замість сегрегаційних практик гендерного 
маркування та застосування стереотипних оціноч-
них суджень щодо представників і представниць 
учнівської молоді задля мінімізації негативних 
ризиків щодо дискримінації [4, с. 128].

З огляду на рівень інформатизації системи 
освіти й усіх сфер сучасного життя та враховуючи 
феномен «кліпової свідомості» сучасних дітей і 
масове впровадження технологій дистанційної 
освіти й медіадидактики, професійні стандарти 
вимагають від учителів і вчительок ЗЗСО нави-
чок створення інформаційно-освітніх продуктів, 
призначених до використання у віртуальному 
освітньому середовищі, соціальних мережах, на 
спеціальних освітніх платформах, а також засто-
сування ІКТ-засобів під час організації тради-
ційних форм організації освітнього процесу. Як 
відомо, візуалізація освітнього контенту допомагає  
учням/ученицям краще, легше та швидше сприй-
мати й запам’ятовувати навчальний матеріал, 
тому для формування культури безпеки учнівської 
молоді в ЗЗСО в сучасних умовах доречним буде 
використання онлайн-інструментів створення 
коміксів, сервісів для побудови хмар слів, ство-
рення піктограм, GIF-анімації, відеороликів, інфо-
графіки, навчальних інтерактивних плакатів, мен-
тальних карт тощо [6, c. 265–266].

Зупинимось більш докладно на можливос-
тях застосування деяких онлайн-сервісів візуа-
лізації у процесі формування культури безпеки 
учнівської молоді в ЗЗСО. Так, великий потенціал 
мають онлайн-інструменти для створення комік-
сів, оскільки дедалі частіше комікси в педагогічній 
спільноті розглядають як засіб візуального сто-
рітелінгу, який має вагомий потенціал у процесі 
подання учням у доступній формі складної інфор-
мації, проблемних ситуацій за допомогою сюжет-
них ілюстрацій, супроводжуваних короткими пояс-
неннями або репліками героїв коміксів.

В умовах ЗЗСО використання коміксів зробить 
більш ефективним і цікавим для учнів та учениць 
проведення профілактичних заходів із метою 
формування культури безпеки та здорового спо-
собу життя, попередження всіх видів травматизму, 

засвоєння правил поведінки на водних об’єктах, з 
вогнем, електро- й газоприладами, вибухонебез-
печними предметами, хімічними та отруйними речо-
винами, грибами, правил дорожнього руху, правил 
поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій 
тощо. Під час створення сюжетів для коміксів на 
зазначену тему необхідно уникати неконструктив-
них гендерних стереотипів та перевіряти матеріали 
на наявність дискримінаційних ознак.

Сучасні ІКТ-засоби дають змогу створювати 
навчальні комікси відповідно до освітніх потреб 
із використанням готових бібліотек персонажів 
(варіативних за расою, статтю, віком, соціальним 
статусом), фонів, реплік, емоцій, шаблонів оформ-
лення й подання сюжету на аркуші або, за наяв-
ності графічних навичок і креативності, створити 
власний унікальний продукт. Найбільш пошире-
ними онлайн-сервісами для створення коміксів є 
Пікстон (Pixton), Make Beliefs Comix, Story Board 
That та засоби створення коміксів онлайн-інстру-
менту для дизайну й публікацій Canva (з наявних 
шаблонів або власних фотографій).

Схожий функціонал мають онлайн-сервіси для 
створення навчальних інтерактивних плакатів 
(Prezi, Glogster, Thinglink, LIno it, Padlet), які дають 
змогу наносити на зображення інтерактивні мітки 
(контекстні підказки, посилання, додатковий текст, 
демонстрацію вкладеної світлини тощо).

За допомогою онлайн-сервісів для створення 
хмар слів (Word It Out, Word Cloud Generation, Word 
Art, Wordcloud.pro) можна візуалізувати для учнів 
та учениць термінологію понять із тем культури 
безпеки. Функціонал сервісів дає змогу обирати 
форму подання тематичної хмари слів, колір і розмір 
шрифту для кожного слова, що дає можливість візу-
ально виокремити із загалу основні поняття теми та 
сприяє швидкому запам’ятовуванню матеріалу.

Сервіси для створення ментальних карт 
(MindMup, XMind, Mind42, Popplet, LOOPY) дають 
змогу представити інформацію з тем культури без-
пеки у вигляді схем, на яких зображено зв’язок 
між компонентами, схематично зобразити ключові 
думки чи правила, план дій у надзвичайній ситуації.

Підготовлені за допомогою сучасних засобів 
візуалізації наочні матеріали можуть бути пред-
ставлені учням та ученицям у вигляді брошур або 
роздаткового дидактичного матеріалу, розміщені в 
соціальних мережах, месенджерах, на платфор-
мах дистанційної освіти, у тематичних рубриках 
на шкільних сайтах, у персональних учитель-
ських блогах, а також виведені на екран проек-
тора під час проведення профілактичного заходу 
чи використані для оформлення «настінного про-
стору» ЗЗСО (куточків з охорони праці, цивільного 
захисту, надання першої медичної допомоги, без-
пеки життєдіяльності тощо).

Розглянуті нами онлайн-засоби візуалізації 
освітнього контенту постійно оновлюють і вдоско-
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налюють свій функціонал, що розширює можли-
вості їх застосування в освітньому процесі ЗЗСО.

Висновки і перспективи подальших науко-
вих розвідок. У ході проведеного дослідження 
було розглянуто культуру безпеки як особистісне 
утворення та результат систематичної роботи над 
формуванням особистісних якостей, знань, умінь і 
навичок учениць та учнів щодо безпечної поведінки 
в повсякденному житті й у разі надзвичайних ситу-
ацій. Визначено можливість застосування онлайн-
сервісів візуалізації у процесі формування куль-
тури безпеки учнівської молоді в закладі загальної 
середньої освіти. Доведено, що використання 
сучасних засобів візуалізації дає змогу забезпе-
чити компетентнісний підхід в освітньому процесі 
та більш ефективне сприйняття інформації учнів-
ською молоддю, а також упровадити ідеї недискри-
мінаційного й гендерночутливого підходів в освітнє 
середовище закладу загальної середньої освіти.
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КОМПЛЕКС «СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ 
КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ (ДМІТРІЄВА НІКОЛЬ СУБХАНІВНА)» 
ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
COMPLEX «SITUATIONAL PROBLEMS IN THE THEORY 
AND METODS OF SHOOTING (DMITRIIEVA NIKOL SUBKHANIVNA)» 
AS A MEANS OF INTELLECTUAL TRAINING OF ATHLETES

Метою статті є презентація розробленого 
автором комплексу ситуаційних задач під 
назвою «Ситуаційні задачі з теорії і мето-
дики кульової стрільби (Дмітрієва Ніколь 
Субханівна)» для інтелектуальної (теоре-
тичної) підготовки спортсменів з кульо-
вої стрільби, який включає 50 ситуаційних 
задач. У цих ситуаційних задачах представ-
лено різні варіанти змагальних ситуацій у 
кульовій стрільбі, зміст яких виступав як 
об'єктивні змагальні перешкоди, а необхід-
ність їх вирішення конкретним спортсме-
ном – як суб'єктивні труднощі. Відповідно 
до дидактичних принципів навчально-тре-
нувального процесу, у спорті має місце 
послідовність освіти у спортсменів різних 
боків підготовленості, за яких спочатку 
відбувається формування знань, а потім 
на їх підставі – умінь і навичок. Водночас 
цілеспрямований процес передачі знань 
у спортивному тренуванні реалізується 
засобами інтелектуальної (теоретичної) 
підготовки. Інтелектуальна (теоретична) 
підготовка спрямована на підвищення інте-
лектуального рівня спортсмена, озброєння 
його певними знаннями і вміннями. Вона 
здійснюється в процесі підготовки спортс-
менів. Вимоги у спорті настільки зросли, що 
без глибоких знань розраховувати на високі 
досягнення не можна. Опанувавши в процесі 
рішення ситуаційних задач навчальну інфор-
мацію, спортсмен більш-менш якісно вже не 
тільки має уявлення про можливі змагальні 
труднощі в його майбутньої змагальній 
діяльності, а й знає низку способів їх успіш-
ного подолання на практиці. У комплексі 
«Ситуаційні задачі з теорії і методики кульо-
вої стрільби (Дмітрієва Ніколь Субханівна)» 
основний сенс ситуаційної задачі полягає у 
тому, що вона виступає моделлю для отри-
мання нового знання ситуації та поведінки 
в ній. Навчальна функція таких ситуаційних 
завдань зводиться до навчання навичкам 
наукового дослідження за допомогою засто-
сування методу моделювання. Будується 
ситуаційна задача за принципами ство-
рення дослідницької моделі, тому застосову-
вати її краще за все як метод просунутого 
навчання. На сучасному етапі необхідно при-
щеплювати елементарні практичні і творчі 
знання, узгоджуючи їх у колективі учнів із 
застосуванням ситуаційних завдань для їх 
закріплення.
Ключові слова: спортивна підготовка, 
теоретична підготовка, інтелектуальна 

підготовка, ситуаційні задачі для спортс-
менів, теорія і методика кульової стрільби, 
кульова стрільба, спортивне вдосконалення.

The aim of the article is to present a set of situ-
ational tasks developed by the author entitled 
«Situational problems in the theory and meth-
ods of shooting (Dmitriieva Nikol Subkhanivna)» 
for intellectual (theoretical) training of athletes in 
shooting, which includes 50 situational tasks. In 
these situational tasks, different variants of com-
petitive situations in shooting were presented, 
the content of which acted as objective competi-
tive obstacles, and the need to solve them by a 
particular athlete – as subjective difficulties. In 
accordance with the didactic principles of the 
educational and training process in sports, there 
is a sequence of education in athletes of differ-
ent aspects of training, in which the formation 
of knowledge is paramount, and later on their 
basis – skills and abilities. At the same time, 
the purposeful process of knowledge transfer in 
sports training is realized by means of intellec-
tual (theoretical) training. Intellectual (theoreti-
cal) training is aimed at raising the intellectual 
level of the athlete, equipping him with certain 
knowledge and skills. It is carried out in the 
process of training athletes. Demands in sports 
have increased so much that without deep 
knowledge you can not count on high achieve-
ments. Having mastered the educational infor-
mation in the process of solving situational 
problems, the athlete more or less qualitatively, 
not only has an idea of   possible competitive dif-
ficulties in his future competitive activities, but 
also knows a number of ways to successfully 
overcome them in practice. In the complex «Sit-
uational problems in the theory and methods of 
shooting (Dmitriieva Nikol Subkhanivna)» the 
main meaning of the situational problem is that it 
serves as a model for gaining new knowledge of 
the situation and behavior in it. The educational 
function of such situational tasks is to teach 
research skills through the use of modeling. A 
situational problem is built on the principles of 
creating a research model. Therefore, it is best 
to use it as a method of advanced learning. At 
the present stage it is necessary to instill basic 
practical and creative knowledge, coordinating 
them in the team of students, with the use of 
situational tasks, in order to consolidate them.
Key words: sports training, theoretical training, 
intellectual training, situational tasks for athletes, 
theory and methods of shooting, shooting, sports 
improvement.
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РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Тенденції розвитку фізичної культури та спорту 
актуалізували проблему психологічного забезпе-

чення спортивної діяльності. На особливу увагу 
заслуговують  питання  збереження  психічного 
здоров’я,  адаптації  до  екстремальних  умов  тре-
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нувальної  та  змагальної  діяльності  спортсменів. 
Змагальна  діяльність  є  головною  формою,  яка 
відображає  досягнення,  майстерність  спортсме-
нів. Результат виступів у змаганнях – факт успіху. 
Це демонстрація можливостей спортсмена, його 
потенціалу,  надійності.  У  професійному  спорті 
заробітки,  вартість  контракту,  успішність  того 
чи  іншого  спортсмена  безпосередньо  залежать від 
стабільності високих спортивних результатів, тому 
психологічна готовність до подолання несподіваних 
труднощів у ході змагальної боротьби має особливу 
цінність. Природно, що вирішення проблеми підго-
товки спортсменів, формування їхньої психологіч-
ної  готовності  –  це  необхідна  умова психологіч-
ного  забезпечення  сучасного  спорту [1; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Форма проведення теоретичних занять зале-
жить від віку спортсменів. Якщо в групах початко-
вої підготовки це бесіди, перегляди кінофільмів, 
наочних посібників, то в групах спортивного вдо-
сконалення – лекції, самостійне вивчення, семі-
нари, аналіз відеозаписів, тренувальних програм  
і т. п. Контроль засвоєння знань здійснюється шля-
хом проведення бесід, заліків, оцінки виконаних 
завдань. Інтелектуальна освіта взаємопов'язана 
з мотивацією спортсмена, оскільки для реалізації 
своїх потреб спортсмен повинен знати, що й як 
необхідно робити для досягнення успіху у вибра-
ній діяльності [1–3].

Відповідно до дидактичних принципів 
навчально-тренувального процесу, у спорті має 
місце послідовність освіти у спортсменів різних 
боків підготовленості, за яких спочатку відбува-
ється формування знань, а в подальшому на їх 
підставі – умінь і навичок [2]. Водночас цілеспря-
мований процес передачі знань у спортивному 
тренуванні реалізується засобами інтелектуаль-
ної (теоретичної) підготовки.

Мета статті. Метою статті є презентація роз-
робленого автором комплексу ситуаційних задач 
під назвою «Ситуаційні задачі з теорії і методики 
кульової стрільби (Дмітрієва Ніколь Субханівна)» 
для інтелектуальної (теоретичної) підготовки 
спортсменів із кульової стрільби.

Виклад основного матеріалу. Із метою орга-
нізації інтелектуальної (теоретичної) підготовки 
спортсменів із кульової стрільби нами розроблено 
комплекс ситуаційних задач під назвою «Ситуа-
ційні задачі з теорії і методики кульової стрільби 
(Дмітрієва Ніколь Субханівна)», який включає 50 
ситуаційних задач (табл. 1). У цих ситуаційних 
задачах були представлені різні варіанти змагаль-
них ситуацій у кульовій стрільбі, зміст яких висту-
пав як об'єктивні змагальні перешкоди, а необхід-
ність їх вирішення конкретним спортсменом – як 
суб'єктивні труднощі.

Під час формулювання спортсменам зада-
ються певні часові параметри, у межах яких вони 

повинні були вирішити задачу. Як додаток до 
завдань представлялися кілька варіантів її вирі-
шення: з акцентом на фізичні якості, з акцентом 
на технічну грамотність, з акцентом на тактичний 
хід. У додатку наведено розроблені нами інтелек-
туальні завдання. Зміст ситуаційних задач відпові-
дає змісту змагальних ситуацій і способів їх успіш-
ного подолання.

Висновки. Інтелектуальна (теоретична) під-
готовка спрямована на підвищення інтелекту-
ального рівня спортсмена, озброєння його пев-
ними знаннями і вміннями. Вона здійснюється в 
процесі підготовки спортсменів. Вимоги у спорті 
настільки зросли, що без глибоких знань розра-
ховувати на високі досягнення не можна. Опа-
нувавши в процесі рішення ситуаційних задач 
навчальну інформацію, спортсмен більш-менш 
якісно вже не лише має уявлення про можливі 
змагальні труднощі в його майбутньої змагальній 
діяльності, а й знає низку способів їх успішного 
подолання на практиці.

У розробленому комплексі «Ситуаційні задачі 
з теорії і методики кульової стрільби (Дмітрієва 
Ніколь Субханівна)» основний сенс ситуаційної 
задачі полягає у тому, що вона виступає моделлю 
для отримання нового знання ситуації та пове-
дінки в ній. Навчальна функція таких ситуаційних 
завдань зводиться до навчання навичкам науко-
вого дослідження за допомогою застосування 
методу моделювання. Будується ситуаційна задача 
за принципами створення дослідницької моделі, 
тому застосовувати її краще за все як метод про-
сунутого навчання. На сучасному етапі необхідно 
прищеплювати елементарні практичні і творчі зна-
ння, узгоджуючи їх у колективі учнів із застосуван-
ням ситуаційних завдань із метою їх закріплення.

Перспективою у цьому напрямі є дослідження 
застосування розробленого комплексу для під-
вищення спортивної майстерності спортсменів із 
кульової стрільби.

Таблиця 1
Ситуаційні задачі з теорії і методики кульової 

стрільби (Дмітрієва Ніколь Субханівна)

1. Як здійснюється прийняття напоготівки для 
стрільби стоячи? Відповідь: Прийняття напоготовки 
для стрільби стоячи починається знизу, з правильної 
постановки ступень ніг. Положення ступень створює 
фундамент для стабільності напоготівки. Центр мас 
у такій напоготівці розташований дуже високо від-
носно невеликої опорної поверхні – ступень ніг.

2. Який принцип збереження прямого положення 
голови в системі «стрілок – зброя»? Відповідь: Зброю 
до голови, а не голова до зброї.

3. Яку роль відіграє положення голови під час 
стрільби стоячи з гвинтівки? Відповідь: Вестибуляр-
ний апарат, який регулює рівновагу, найкраще пра-
цює, коли голова тримається прямо.
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4. Що необхідно, щоб під час стрільби стоячи з 
гвинтівки зберігалося якомога більше пряме поло-
ження голови? Відповідь: зброя повинна бути 
злегка «закинута» (нахилена) наліво (якщо стрілок – 
правша).

5. Яким є оптимальне положення опорної руки 
під час стрільби з гвинтівки в положенні стоячи? 
Відповідь: Лікоть опорної руки потрібно спирати на 
стегнову кістку. Найоптимальніша позиція для ліктя 
знаходиться на перпендикулярній лінії, яку можна 
умовно провести від щиколотки до коліна і коліна до 
стегнової кістки.

6. Яким є найбільш оптимальне положення очей 
для прицілювання? Відповідь: Найбільш оптималь-
ним для прицілювання вважається таке положення 
ока, коли воно дивиться строго через центр діоптрич-
ного прицілу і намушника.

7. Який час слід відводити на прицілювання? Від-
повідь: Не більше 8 секунд.

8. Як Ви розумієте поняття «чистий спуск»? Від-
повідь: Спуск повинен проводитися так, щоб рух не 
призвів до зміщення зброї.

9. Які чинники впливають на якість спуску? Від-
повідь: Стан руки, що виробляє спуск; положення 
пальця на спусковому гачку; спосіб здійснення 
спуску; координація утримання і спуску; форма і 
характеристики самого спускового гачка.

10. Яким має бути положення руки на пістолет-
ній рукоятці? Відповідь: променезап'ястковий суглоб 
повинен бути за можливості випрямлений; рукоятку 
зброї слід охоплювати з однаковим зусиллям, рівним.

11. Охарактеризувати техніку виконання спуску. 
Відповідь: Під час спуску палець рухається прямолі-
нійно і паралельно осі стовбура зброї. На спусковому 
гачку повинна знаходитися середня частина пер-
шої, нігтьової, фаланги вказівного пальця, тому що 
саме вона відрізняється найбільш високим ступенем 
чутливості. Використовуючи першу фалангу, можна 
уникнути впливу бокового зусилля. У момент про-
ходження тугого переходу перед пострілом палець 
повинен знаходитися під кутом приблизно в 90° щодо 
напрямку пострілу.

12. Охарактеризувати поняття «несвідомий 
спуск». Відповідь: Тривале нарощування тиску на 
спусковий гачок до здійснення пострілу (переважно 
застосовується під час стрільби лежачи).

13. Охарактеризувати поняття «пульсуючий 
спуск». Відповідь: Ритмічне нарощування й осла-
блення сили натискання до здійснення пострілу.

14. Охарактеризувати поняття «динамічний 
спуск». Відповідь: Велика амплітуда рухів у суглобі 
пальця, що натискає на спусковий гачок; різке натис-
кання на спусковий гачок.

15. Який недолік використання техніки «динаміч-
ний спуск»? Відповідь: Може призвести (і зазвичай 
призводить) до відриву.

16. Охарактеризувати поняття «свідомий спуск». 
Відповідь: Плавне нарощування тиску на певну 
площу, де тиск становить трохи менше 100% зусилля 
спуску. Залишок фази проходить залежно від ситуа-
ції: або динамічно, або м'яко.

17. Яку техніку спуску найкраще застосовувати 
під час здійснення пострілу? Відповідь: Техніку «сві-
домий спуск».

18. Які є фази спуску? Відповідь: Процес спуску 
складається з двох фаз. Спочатку долається зусилля 
попереднього спуску. Потім палець доходить до 
точки тугого переходу (різниця між усім зусиллям і 
зусиллям попереднього спуску), і під час подолання 
цієї точки лунає постріл.

19. Які ситуації можна віднести до помилок під 
час здійснення спуску, а які ні? Перелік ситуацій:  
1) передчасний спуск; 2) нерівномірний нарощування 
зусиль на спусковий гачок; 3) недостатньо швид-
кий спуск гачка внаслідок торкання пальцем цівки 
або спусковий скоби; 4) різне положення пальця 
на хвості спускового гачка у вертикальній площині;  
5) скошений під кутом спуск (зусилля пальцем дода-
ється зверху-вниз), викликаний неправильним поло-
женням «спусковий» руки на рукоятці; 6) палець при-
тиснутий до хвоста спускового гачка збоку, тобто в 
повному обсязі до нього прилягає; 7) збереження 
позиції «палець – спусковий гачок» після здійснення 
пострілу. Відповідь: Ситуації 1–6 є помилками,  
а 7 – ситуація є оптимальним завершенням пострілу.

20. Який засіб дає можливість стрілку здійснювати 
контроль відхилення лінії прицілювання, ретроспек-
тивний контроль нульової точки, контроль внутріш-
ньої напоготівки; контроль помилок спуску; контроль 
поведінки зброї після здійснення пострілу. Відповідь: 
Утримання напоготівки (або збереження «прицілю-
вання») після виконання пострілу.

21. У чому виражається утримання напоготівки 
після пострілу? Відповідь: Збереження напоготівки 
протягом 1–2 секунд після здійснення пострілу і спо-
стереження за рухом стовбура по відношенню до 
центру мішені через приціл.

22. Що сприяє більш спокійному завершенню 
пострілу? Відповідь: Утримання/прицілювання після 
пострілу.

23. Як запобігти передчасному виходу з напо-
готівки? Відповідь: Утримання/прицілювання після 
пострілу.

24. До чого може призвести передчасний вихід 
із напоготівки? Відповідь: До погіршення результату 
пострілу через зміну напруги мускулатури.

25. Охарактеризувати поняття «оптимальна від-
дача». Відповідь: енергія кулі підкидає стовбур у вер-
тикальному напрямку, потім стовбур знову поверта-
ється у вихідне положення.

26. Які існують типи дихання? Відповідь: Груд-
ний (реберний) та черевний (діафрагмальний) типи 
дихання.

27. Який тип дихання є оптимальним для спортс-
менів із кульової стрільби? Відповідь: Черевний (діа-
фрагмальний) тип дихання.

28. Які переваги застосування черевного (діа-
фрагмального) типу дихання? Відповідь: Поліпшує 
забезпечення тканин киснем; може бути використано 
для контролю збудження, зокрема для зниження час-
тоти пульсу; зміщує центр ваги тіла вниз, що, своєю 
чергою, позитивно відбивається на стабільності в 
напоготівці як під час стрільби з гвинтівки, так і під 
час стрільби з пістолету.

29. Розтлумачити твердження: «Якщо стрілок 
постійно дотримується певного стилю дихання, 
то йому буде неважко привести себе у стан най-
більшої результативності». Відповідь: Рівномірне 
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діафрагмальне дихання з упором на фазу видиху 
надає заспокійливу дію. Частота пульсу злегка зни-
жується, мускулатура розслабляється. Ці дуже важ-
ливі ефекти дихання слід застосовувати в кризових 
ситуаціях, коли час обмежений, за участі у фінальній 
частині змагань, додаткових змаганнях на виявлення 
переможця.

30. Охарактеризувати дихання під час виконання 
пострілу. Відповідь: Коли зброя береться на напо-
готів, цей процес супроводжується одним глибоким 
вдихом. Далі серія все менш глибоких вдихів. Відбу-
ватися вони повинні животом весь час – від моменту 
прийняття напоготівки і до прицілювання. Залежно 
від досвіду стрілка кількість вдихів зазвичай варію-
ється від трьох до п'яти. Наводячи мушку на мішень, 
стрілок затримує дихання, залишивши невелику 
кількість повітря в легенях. Потім він прицілюється, 
утримує зброю, робить спуск, утримує зброю після 
пострілу і здебільшого видихає залишок повітря, 
перш ніж зможе зробити глибокий вдих.

31. Під час стрільби Ви помітили розгойдування 
та нестабільність зброї. Які Ваші дії? Відповідь: Від-
класти зброю. Зробити декілька дихальних серій у 
повільному темпі, застосовуючи черевний (діафраг-
мальний) тип дихання. Взяти зброю та постояти у 
напоготівці до 1 хвилини. Продовжувати стрільбу, 
застосовуючи техніку «динамічний спуск».

32. Під час стрільби Ви помітили, що другий 
постріл поспіль потрапляє ліворуч/праворуч/зверху/
знизу від центру мішені. Які Ваші дії? Відповідь: Зро-
бити серію поправок.

33. Під час стрільби Ви помітили розмитість куч-
ності по вертикальній лінії. Які Ваші дії? Відповідь: 
Взяти зброю та постояти у напоготівці до 1 хвилини 
із закритими очима. Подивитися на точку прицілю-
вання та діяти відповідно до ситуації: 1) якщо точка 
прицілювання нижче центру мішені, слід підняти 
затильник; 2) якщо точка прицілювання вище центру 
мішені, слід опустити затильник.

34. Під час стрільби Ви помітили розмитість куч-
ності по горизонтальній лінії. Які Ваші дії? Відповідь: 
Взяти зброю та постояти у напоготівці до 1 хвилини 
із закритими очима. Подивитися на точку прицілю-
вання та діяти відповідно до ситуації: 1) якщо точка 
прицілювання праворуч від центру мішені, слід віді-
йти вперед; 2) якщо точка прицілювання ліворуч цен-
тру мішені, слід відійти назад.

35. Якщо під час виконання вправи ви помітили, 
що будь-який гвинт на зброї розкрутився? Відповідь: 
Відкласти зброю та закрутити його.

36. Яка мета оптимальної напоготівки? Відповідь: 
Оптимальна напоготівка є головною гарантією ста-
більності системи «стрілок – зброя». Ця стабільність 
залежить від поверхні, на якій стрілок стоїть, поло-
ження центра ваги тіла стрілка по відношенню до цієї 
поверхні, а також стану напруженості тіла спортс-
мена (мускулатури, зв'язок).

37. Охарактеризувати поняття «зовнішня напо-
готівка». Відповідь: Під терміном «зовнішня виготов-
лення» розуміється видиме положення тіла (у своєму 
розпорядженні ступню, положення тулуба, рук, голови).

38. Чим визначається зовнішня напоготівка? Від-
повідь: Правилами змагань, що встановлюються 
ISSF (Міжнародна федерація стрілецького спорту) 

і Спортивним регламентом (стрільба стоячи без 
упору – під час стрільби використовується тільки одна 
рука, без підтримки променезап’ясного суглоба); ана-
томічними передумовами: зростання, довжина рук, 
рухливість шийного відділу хребта; фізичними вели-
чинами, такими як, наприклад, важіль – рука/зброя, 
підтримання балансу.

39. Охарактеризувати поняття «внутрішня напо-
готівка». Відповідь: Під поняттям «внутрішня напо-
готівка» мається на увазі невидимий стан напруже-
ності мускулатури.

40. Чим визначається «внутрішня напоготівка»? 
Відповідь: Визначається психом'язовими відчуттями 
стрілка, ступенем натягу зв'язок і положенням частин 
тіла відносно один одного.

41. На які фази підрозділяється послідовність 
рухів під час виконання пострілу? Відповідь: 1) під-
готовча фаза; 2) початкова фаза; 3) робоча фаза;  
4) фаза спуску; 5) фаза утримання після пострілу;  
6) фаза повернення у початкове положення.

42. Охарактеризувати підготовчу фазу пострілу. 
Відповідь: Під час цієї фази відбувається уявне 
продумування й опрацювання всієї послідовності 
рухів або основних моментів, причому: необхідно 
усвідомлено здійснювати вдихи і видихи; ліктьовий 
і променезап'ястковий суглоби опорної руки фіксу-
ються; стрілок знаходить оптимальну напругу мус-
кулатури тіла; вказівний палець завжди повинен 
розташовуватися в одній і тій же позиції – на хвості 
спускового гачка.

43. Охарактеризувати початкову фазу пострілу. 
Відповідь: Ця фаза починається із вдиху і закінчується 
видихом. На вдиху стрілок піднімає зброю і направляє 
її на лінію вище мішені. Коли пістолет опиниться над 
мішенню в точці повороту, перед тим як зробити пер-
ший видих, його треба коротко стабілізувати і розта-
шувати мушку в середній частині прорізі цілика (грубе 
прицілювання). На першому видиху зброю необхідно 
направити в середину між верхнім краєм мішені і цен-
тром, погляд у цей час повинен бути направлений або 
на тильний бік долоні, або на цілик. Завдяки корот-
кочасній затримці дихання зброя повністю стабілізу-
ється. Тепер треба подолати тугий перехід і переві-
рити положення мушки в прорізі цілика.

44. Охарактеризувати робочу фазу пострілу. Від-
повідь: Фаза починається з другого вдиху і закін-
чується наведенням зброї в область утримання  
(1,2–2 кільця вниз від мішені (пістолет) / у центр 
мішені (гвинтівка)). Під час другого вдиху (нормаль-
ний вдих) зброя або взагалі не рухається (за черев-
ного типу дихання), або злегка підводиться вгору 
разом із грудною клітиною (за реберного дихання). 
Після тривалої затримки дихання починається 
випускання повітря з легенів (регульоване дихання), 
завдяки якому здійснюється повільне кероване опус-
кання пістолета/гвинтівки. Саме у цей відрізок робо-
чої фази стрілок повільно опускає зброю в область 
утримання. Під час опускання зброї стрілок фіксує 
положення мушки в прорізі цілика, тиск на спусковий 
гачок активно збільшується.

45. Охарактеризувати фазу спуску. Відповідь: Фаза 
починається з приведення зброї в район прицілю-
вання і закінчується виконанням пострілу. Вона (зазви-
чай) не повинна тривати довше 5 секунд. На момент  
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приведення зброї в район прицілювання дихання 
затримується, а зброя стабілізується. Якщо траєкто-
рія руху зброї у всіх попередніх фазах була оптималь-
ною, то здійснення пострілу буде повністю контрольо-
ваним, а зброя залишиться в тому ж положенні.

46. Що слід зробити у разі виникнення будь-яких 
проблем на фазі спуску? Відповідь: Процес необ-
хідно перервати і здійснення пострілу відкласти.

47. Охарактеризувати фази утримання після 
пострілу і повернення в початкове положення. Від-
повідь: Фази починаються безпосередньо після здій-
снення пострілу і закінчуються приведенням зброї 
в початкове положення. Після здійснення пострілу 
зброя деякий час утримується в напоготівці. Тіло збе-
рігає свою напругу. Погляд, як і раніше, зафіксований 
на мушці, подумки стрілок визначає відхилення від 
лінії прицілювання. Напруга тіла може бути осла-
блена тільки після того, як зброя буде повернена у 
вихідне положення.

48. Яким має бути стан очей, щоб створити опти-
мальні умови для прицілювання? Відповідь: Щоб 
створити оптимальні умови для прицілювання, оби-
два ока повинні бути одночасно відкриті.

49. Охарактеризувати оптимальний процес 
спуску. Відповідь: Стрілок нарощує тиск на спус-
ковий гачок так, щоб у момент здійснення пострілу 
зброя залишалася в одному і тому ж положенні. 
Натискання на спусковий гачок здійснюється нігтьо-

вою фалангою вказівного пальця на його середину. 
Причому натискання повинно бути паралельним лінії 
прицілювання. Друга фаланга пальця зброї застосо-
вуватися не повинна.

50. Якою метою є подолання труднощів у спортс-
менів із кульової стрільби? Відповідь: Спортсменів із 
кульової стрільби змушує долати труднощі переду-
сім бажання досягти максимуму, на який вони здатні, 
а також низка інших причин, тому що для мотивації 
однієї причини завжди бракує.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
В ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM OF FORMATION 
OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENT YOUTH 
IN THE PROCESS OF PUBLIC ACTIVITY

У статті представлено характеристику 
системи формування національної само-
свідомості студентської молоді в процесі 
громадської діяльності. Репрезентовані 
змістовні характеристики кожного ком-
понента системи: цільового, концепту-
ально-методологічного, змістового, контр-
ольно-діагностичного та результативного. 
Визначено мету педагогічної системи 
(формування національної самосвідомості 
студентської молоді в процесі громадської 
діяльності) та її основні завдання. Висвіт-
лено методологічну основу дослідження, яку 
становлять системний, особистісно орієн-
тований, діяльнісний, акмеологічний, аксіо-
логічний, синергетичний, культурознавчий 
та партисипативний підходи. У статті 
представлено номенклатури принципів 
системи формування національної само-
свідомості студентської молоді в процесі 
громадської діяльності: принцип національ-
ної спрямованості, принцип демократизації, 
принцип культуровідровідності, полікуль-
турності, національної консолідації, колек-
тивної активності, інтерсуб’єктності.
У межах проведеного дослідження було 
визначено структуру національної свідо-
мості студентської молоді, яка об’єднує 
такі компоненти: мотиваційно-спонукаль-
ний, когнітивно-дієвий, ціннісно-особистіс-
ний. Автором представлено педагогічний 
інструментарій, за допомогою якого було 
реалізовано систему формування національ-
ної самосвідомості студентської молоді в 
процесі громадської діяльності, з’ясовано 
педагогічні умови ефективності цієї реа-
лізації (формування студентського серед-
овища як активного провідника ідей наці-
ональної свідомості, залучення студентів 
до різних видів громадянської діяльності на 
основі врахування їхніх вікових та індивіду-
альних  інтересів та потреб, спонукання 
представників студентської молоді до 
постійного розвитку власної національної 
самосвідомості).
У статті також описано критеріальну базу 
діагностування результатів дослідження, 
яка визначає критерії (мотиваційно-цінніс-
ний, знаннєво-діяльнісний, особистісно-реф-
лексивний) та відповідні показники сфор-
мованості національної самосвідомості 
студентської молоді в процесі громадської 
діяльності.
Ключові слова: студентська молодь, 
національна самосвідомість, формування 

національної самосвідомості, система фор-
мування національної самосвідомості, гро-
мадська діяльність.

The article presents the characteristics of the 
system of formation of national self-conscious-
ness of student youth in the process of public 
activity. The content characteristics of each com-
ponent of the system are represented: target, 
conceptual-methodological, semantic, control-
diagnostic and effective. The author defined the 
purpose of the pedagogical system (formation of 
national self-consciousness of student youth in 
the process of public activity) and its main tasks. 
The methodological basis of the research, which 
consists of systemic, personality-oriented, activ-
ity, acmeological, axiological, synergetic, cultural 
studies and participatory approaches, is high-
lighted. The article presents the nomenclature of 
principles of the system of formation of national 
self-consciousness of student youth in the pro-
cess of public activity: the principle of national 
orientation, the principle of democratization, the 
principle of cultural diversity, multiculturalism, 
national consolidation, collective activity, inter-
subjectivity.
The study identified the structure of the national 
consciousness of student youth, which com-
bines the following components: motivational, 
cognitive-effective, value-personal. A meaning-
ful description of each component of the struc-
ture of national self-consciousness is given. The 
author presents pedagogical tools, with the help 
of which the system of formation of national self-
consciousness of student youth in the process of 
public activity was realized. The study identified 
pedagogical conditions for the effectiveness of 
the system (formation of the student environ-
ment as an active leader of national conscious-
ness, involving students in various civic activities 
based on their age and individual interests and 
needs, encouraging student youth to constantly 
develop their own national identity). The article 
describes the criterion base for diagnosing the 
results of the study, which determines the crite-
ria (motivational-value, knowledge-activity, per-
sonal-reflexive) and indicators of the formation 
of national self-consciousness of student youth 
in the process of social activity.
Key words: student youth, national self-
consciousness, formation of national self-
consciousness, system of formation of national 
self-consciousness, public activity.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У сучасних умовах прискорення процесів глоба-
лізації, інтеграції України до європейської спіль-
ноти завдання збереження власної національної 
самобутності набувають особливої актуальності. 
Усвідомлення себе представником певної нації, 

почуття гордості за власну націю, почуття любові 
до національної культури, історії, мови – все це 
є складниками національної самосвідомості осо-
бистості. Стратегічними завданнями вищої освіти 
нині визначаються питання підготовки висококва-
ліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, 
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патріота, громадянина. Тому проблема форму-
вання національної самосвідомості студентської 
молоді в процесі громадянської діяльності набу-
ває особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання національної свідомості були предметом 
спеціальної уваги науковців і досліджувалися в 
різних аспектах: у контексті патріотичного й гро-
мадянського виховання (І. Бех, М. Боришевський, 
О. Сухомлинська, Д. Чижевський та ін.), націо-
нальної освіти (В. Борисов, М. Головатий, В. Кін-
драт, В. Кремень, Ю. Руденко та ін.), виховання 
національної еліти (В. Андрущенко, В. Лизанчук, 
М. Михальченко, І. Надольний, М. Пірен, І. Розпу-
тенко та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання формування наці-
ональної самосвідомості в процесі громадської 
діяльності не були предметом спеціальної уваги 
науковців.

Мета статті – охарактеризувати систему фор-
мування національної самосвідомості студент-
ської молоді в процесі громадської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Під час прове-
деного наукового дослідження було розроблено 
систему формування національної самосвідо-
мості студентської молоді в процесі громадської 
діяльності Система складається з п’яти блоків: 
цільового, концептуально-методологічного, зміс-
тового, контрольно-діагностичного та результатив-
ного. Зупинимось на кожному з них детальніше.

Цільовий блок системи формування національної 
самосвідомості студентської молоді в процесі гро-
мадської діяльності передбачає визначення мети.

Як відомо, мета визначається як ідеальна 
модель,  уявне передбачення результату діяльності, 
на досягнення якого спрямована діяльність людини, 
групи людей, суспільства загалом [1; 9; 11; 13].

Для нашого дослідження найбільший інтерес 
становлять погляди науковців на мету виховної 
системи. Важливим є висновок М. Фіцули сто-
совно мети виховання, яка зумовлена вимогами 
суспільного розвитку й змінюється відповідно до 
нього [12, с. 62].

Н. Ракова уточнює, що цілі виховання є катего-
рією динамічною, наповнені конкретно-історичним 
змістом, відображають пріоритети суспільного, 
економічного, політичного, духовного і національ-
ного розвитку [8, с. 23].

Схожі думки висловлює і Н. Мойсеюк. Зокрема, 
авторка зауважує, що не існує загального, універ-
сального виховання, воно завжди спрямоване на 
вирішення конкретних завдань держави з оглядом 
на ієрархію цінностей суспільства і вектор розви-
тку країни. Н. Мойсеюк вважає, що визначення 
мети виховання в Україні на сучасному етапі 
зумовлене низкою факторів: соціально-політич-
ними, економічними змінами, що відбуваються в 

незалежній державі, процесами інтеграції до євро-
пейської спільноти, демократичними процесами в 
країні. Тому надзвичайної актуальності набува-
ють завдання національно-патротичного, грома-
дянського виховання, виховання високоосвіченої 
людини, патріота [6, с. 90].

Так, у «Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді» (2015 р.) наголошу-
ється, що «серед виховних напрямів сьогодні 
найбільш актуальними виступають патріотичне, 
громадянське виховання як стрижневі, основопо-
ложні, що як відповідають нагальним вимогам і 
викликам сучасності, так і закладають підвалини 
для формування свідомості нинішніх і прийдешніх 
поколінь» [5].

Рекомендації парламентських слухань про ста-
новище молоді в Україні на тему «Ціннісні орієнта-
ції сучасної української молоді» (2017 р.)  визна-
чають одним із головних завдань молодіжної 
політики на сучасному етапі «формування в моло-
дого покоління національних цінностей як світо-
глядних засад української громадянської ідентич-
ності», що має стати консолідуючим фактором 
українського суспільства [9].

Формування громадянської ідентичності україн-
ської молоді має бути невід’ємним складником дер-
жавотворчих процесів та розвитку суспільства [9].

У «Концепції національно-патріотичного вихо-
вання в системі освіти України» (2019 р.) під-
креслюється, що в сучасних умовах «коли існує 
пряма загроза денаціоналізації, втрати держав-
ної незалежності та потрапляння у сферу впливу 
іншої держави» особливої актуальності набувають 
завдання національно-патріотичного виховання, 
«формування нового українця, що діє на основі 
національних та європейських цінностей» [4, с. 3].

У Листі МОН № 1/9-523 від 16.08.2019 р. «Про 
національно-патріотичне виховання у закладах 
освіти у 2019/2020 навчальному році» пріори-
тетним завданням закладів освіти визначається 
організація виховної діяльності в такий спосіб, 
щоб сама її побудова, середовище закладу освіти 
сприяли формуванню національної ідентичності, 
патріотизму, розвивали національні якості, любов 
та повагу до мови, історії, держави, державних 
символів [7].

Основним напрямом для вирішення означеного 
завдання в документі визначено створення форм 
«діяльнісного патріотизму», тобто організацію та 
проведення заходів (екскурсій, свят, ігор, змагань, 
естафет, виставок, конкурсів, флешмобів, фести-
валів, зустрічей з учасниками бойових дій тощо) у 
формі роботи творчих груп, осередків [7].

Отже, аналіз та вивчення нормативних доку-
ментів дав змогу дійти висновку стосовно того, 
що формування національної самосвідомості 
студентської молоді визначається актуальною  
проблемою сьогодення.
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Метою авторської педагогічної системи є фор-
мування національної самосвідомості студент-
ської молоді у процесі громадської діяльності.

Цю мету конкретизовано у відповідних завданнях:
1) формування у студентів ціннісного ставлення 

до національної спільноти, її мови, історії, культури;
2) формування у майбутніх фахівців мотивації 

до розвитку національної самосвідомості;
3) формування у здобувачів вищої освіти знань, 

умінь, якостей, необхідних для прояву національ-
ної самосвідомості.

У концептуально-методологічному блоці пред-
ставлено науково-методологічні підходи до дослі-
дження проблеми формування національної 
самосвідомості в процесі громадської діяльності, 
функції та принципи розробленої системи.

Важливим складником зазначеного є вибрана 
методологічна основа дослідження. Як було визна-
чено раніше, цю основу формують такі обґрунто-
вані в дисертації концептуальні підходи до дослі-
дження порушеної проблеми, які уможливлюють 
оптимальне досягнення мети розробленої системи:

− системний (національна самосвідомість 
розглядається як цілісна система, сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які відображають 
особливості взаємодії особистості із системою 
національних цінностей, відношень);

− особистісно орієнтований (орієнтований на 
формування та розвиток національних ціннос-
тей, поглядів, інтересів, переконань особистості з 
огляду на його індивідуальні, вікові особливості);

− діяльнісний (передбачає організацію ціле-
спрямованої, активної громадської діяльності сту-
дентської молоді як прогресивних представників 
української нації, організацію різнопланової вза-
ємодії студентства із соціумом як носія національ-
них цінностей, пріоритетів);

− акмеологічний (визначає самореалізацію 
особистості як носія певної національної менталь-
ності та поведінки, максимальне розкриття усіх 
якостей, задатків та інтересів студентів у процесі 
громадської діяльності);

− аксіологічний (зумовлює орієнтацію діяль-
ності та спілкування особистості на формування її 
національних цінностей);

− синергетичний (зумовлює визнання кожного 
учасника взаємодії суб’єктом відкритої системи, 
вивчення процесу формування національної 
самосвідомості в контексті розвитку та самороз-
витку усіх компонентів цієї системи);

− культуролознавчий (визначає національну 
культуру складовою частиною загальнолюдської 
культури, об’єктивує визнання переваг національ-
ної культури в площині консолідації нації, її форму-
вання навколо національно-культурних цінностей);

− партисипативний (зумовлює організацію 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії в межах громадської 
діяльності).

Як вже зазначалося, концептуально-методоло-
гічний блок містить також принципи реалізації сис-
теми формування національної самосвідомості в 
процесі громадської діяльності.

Вивчення та аналіз науково-педагогічної літера-
тури [4; 5; 7; 10] з проблеми дослідження дали змогу 
визначити основні принципи реалізації системи 
формування національної самосвідомості студент-
ської молоді в процесі громадської діяльності.

Принцип демократизації зумовлює організацію 
діяльності і спілкування студентської молоді на 
засадах взаємоповаги, довіри, визнання особис-
тісної цінності кожного.

Принцип національної спрямованості зумов-
лює розвиток якостей та рис, що детермінують 
сформованість національної самосвідомості осо-
бистості: любов до Батьківщини, мови, культури, 
історії, традицій свого народу. Сформованість в 
української студентської молоді позитивної націо-
нальної ідентичності сприяє творенню консолідо-
ваної української політичної нації як осердя повно-
цінного українського громадянського суспільства, 
оскільки «специфічною метою українського вихо-
вання є і прищеплення державницького світогляду, 
коли свою долю та своє особисте щастя людина 
пов’язує з власною, упорядкованою державою, що 
має міцні моральні підвалини і добрі та шановані 
людьми закони» [2, с. 145].

Принцип культуровідровідності вимагає забезпе-
чення потужних зв’язків із культурно-національними 
здобутками народу, його традиціями, звичаями.

Принцип особистісної орієнтації визначає цін-
ність кожного учасника суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії як унікальної особистості, визнання його інди-
відуальних та вікових особливостей, орієнтація на 
його особистісні інтереси, запити та потреби.

Принцип полікультурності зумовлює форму-
вання національних світоглядних позицій осо-
бистості в контексті взаємодії з представниками 
іншого національного світогляду, життєдіяльність 
індивідуума визначається як системою національ-
них цінностей нації, представником якої вона він 
виступає, так і системою національних цінностей 
інших націй. Соціум розглядається як арена вза-
ємодії та взаємозбагачення культурно-національ-
них процесів різних націй.

Принцип колективної активності вимагає залу-
чення студентської молоді до вирішення прак-
тичних завдань покращення соціальних аспек-
тів життя, активної та ініціативної участі кожного 
суб’єкта діяльності, становлення відповідальної, 
самостійної позиції;

Принцип інтерсуб’єктності – створення умов 
для реалізації особистісних інтересів та запитів 
індивідуума в процесі вирішення суспільних, соці-
ально значущих завдань, колективної діяльності.

Особливо важливим у системі формування 
національної самосвідомості студентської молоді 
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в процесі громадської діяльності є змістовно-діяль-
нісний блок, який містить структурні компоненти 
національної самосвідомості, відповідний педаго-
гічний інструментарій її формування, етапи реалі-
зації формування національної самосвідомості та 
умови забезпечення ефективності цього процесу.

Розглянемо більш детально структуру наці-
ональної свідомості студентської молоді, яка 
об’єднує мотиваційно-спонукальний, когнітивно-
дієвий, ціннісно-особистісний компоненти.

Мотиваційно-спонукальний компонент вклю-
чає мотиви, інтереси, потреби особистості, які 
виступають рушійною силою задля виконання 
певних дій, визначають зміст та напрями діяль-
ності людини, особливості її дієвого ставлення до 
оточуючої дійсності. У системі формування наці-
ональної самосвідомості національної діяльності 
мотиваційно-спонукальний компонент представ-
ляє позитивні мотиви до громадської діяльності, 
що зумовлює бажання долучитися до соціально 
значущих проєктів, сприяти покращенню різних 
сторін соціального життя, надати допомогу соці-
ально уразливим верствам населення. Водночас 
у процесі формування національної самосвідо-
мості особлива увага приділяється формуванню 
позитивної національної мотивації, поважливого 
ставлення до свого народу, нації, землі, мови, 
культури, традицій тощо.

Когнітивно-дієвий компонент передбачає фор-
мування у студентів усвідомлення себе представ-
ником певної нації, носієм певних рис, якостей, які 
визначають національний характер і відрізняють 
особистість від представників інших націй. Сис-
тема знань про націю, її історію, політичні та еко-
номічні фактори становлення допомагають визна-
чити місце нації у світовому просторі, усвідомити 
її роль у соціокультурних процесах і зумовлюють 
формування впевненої, свідомої дієвої позиції 
особистості.

Ціннісно-особистісний компонент об’єднує сис-
тему емоційно-ціннісного ставлення особистості 
до своєї нації, її культури та історії, всіх склад-
ників національної самобутності. Водночас осо-
бливе місце займає виокремлення певної позиції 
особистості стосовно власних дій, поведінки як 
представника певної національної спільноти, що 
сприяє формуванню системи самооцінювання.

Система формування національної самосві-
домості в процесі громадської діяльності реалі-
зовувалася за допомогою певного педагогічного 
інструментарію:

− методи та форми: бесіди, лекції, диспути, 
флешмоби, майстер класи, воркшопи, проєкти;

− засоби: обладнання (проєктор, інтерактивні 
дошки), оснащення для майстер-класів, вироби 
народної творчості.

Змістовий блок системи формування національ-
ної самосвідомості студентської молоді в процесі 

громадської діяльності включає також педагогічні 
умови, що забезпечують ефективність її реалізації. 
Вивчення науково-педагогічної літератури, резуль-
татів емпіричних досліджень визначеної проблема-
тики дали нам змогу визначити такі умови:

1) формування студентського середовища  
як активного провідника ідей національної  
свідомості,

2) залучення студентів до різних видів грома-
дянської діяльності на основі врахування їхніх 
вікових та індивідуальних  інтересів та потреб;

3) спонукання представників студентської 
молоді до постійного розвитку власної національ-
ної самосвідомості.

Контрольно-діагностичний блок системи фор-
мування національної самосвідомості студент-
ської молоді в процесі громадської діяльності 
включає розробку критеріальної бази діагнос-
тування. Було визначено критерії та показники 
сформованості національної самосвідомості.

Контрольно-діагностичний блок системи пре-
зентує розроблений діагностичний апарат, у межах 
якого було визначено критерії (мотиваційно-цінніс-
ний, знаннєво-діяльнісний, особистісно-рефлек-
сивний) та відповідні показники сформованості 
національної самосвідомості студентів. Також у 
цьому блоці представлено діагностичні методи 
та методики, за допомогою яких відбувалося 
вивчення та вимірювання сформованості націо-
нальної самосвідомості. Зазначимо, що вибрані 
діагностувальні методи та методики використову-
валися протягом усього експерименту, на усіх його 
етапах, що дало змогу отримати об’єктивні дані 
стосовно динаміки визначених показників.

Так, у дослідженні зроблено висновок про те, 
що організаційно-мотиваційний компонент сфор-
мованості національної самосвідомості оціню-
ється за допомогою мотиваційно-ціннісного кри-
терію, когнітивно-дієвий – знаннєво-діяльнісного, 
ціннісно-особистісний – за допомогою особис-
тісно-рефлексивного критерію.

Розроблена система критеріїв та показників 
сформованості національної самосвідомості сту-
дентської молоді в процесі громадської діяльності 
зумовила визначення рівнів її сформованості: 
високий, середній та низький.

Очікуваним результатом реалізації системи 
формування національної самосвідомості сту-
дентської молоді в процесі громадської діяль-
ності є підвищення рівня національної самосвідо-
мості  студентів.

Висновки. Отже, в складних соціополітич-
них, економічних умовах сьогодення особливої 
актуальності набувають проблеми консолідації 
української нації, стрижневою ідеєю означеного 
процесу виступає національна самосвідомість. 
Розроблена система формування національної 
самосвідомості студентської молоді складається з 
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п’яти блоків: цільового (мета, завдання), концеп-
туально-методологічного (науково-методологічні 
підходи, функції, принципи), змістового (структурні 
компоненти національної самосвідомості, етапи 
формування національної самосвідомості, педаго-
гічний інструментарій), контрольно-діагностичного 
(педагогічні умови, критеріальна база діагносту-
вання), результативний (очікуваний результат). 
У процесі дослідження було доведено ефектив-
ність розробленої системи.

Перспективами подальших досліджень можуть 
стати особливості підготовки педагогічного складу 
закладів вищої освіти для організації громадської 
діяльності студентської молоді як фактора форму-
вання національної самосвідомості.
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ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ 
ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL CULTURE 
OF SUPPLEMENTERY EDUCATION PUPILS’ PARENTS

Стаття висвітлює актуальні проблеми 
підвищення педагогічної культури батьків. 
Зокрема, представлено аналіз теоретич-
них основ педагогічної культури та обґрун-
тування підвищення педагогічної культури 
батьків як напряму діяльності сучасного 
закладу позашкільної освіти. Визначено 
принципи і напрями його результативності.
Представлене дослідження характеризує 
сутність педагогічної культури крізь при-
зму методологічних позицій.  Воно ґрунту-
ється на філософському розумінні культури 
як характеристики розвитку творчих сил і 
здібностей людини та провідній роль діяль-
ності в її формуванні. Педагогічна культура 
батьків визначає рівень підготовленості 
батьків до виховання дітей в умовах сім’ї. 
Вона відображає їх зрілість як вихователів 
і проявляється в процесі родинно-шкільного 
виховання. Разом із тим педагогічна куль-
тура батьків потребує постійного підви-
щення. Це відображається в сутності та 
структурі феномена «формування педаго-
гічної культури батьків».
У статті обґрунтовано роботу за батьками 
в закладі позашкільної освіти як окремий вид 
діяльності педагогічного колективу,  необ-
хідність її координації та доцільної організа-
ції відповідно до напряму роботи установи. 
Охарактеризовано основні принципи цієї 
діяльності: професійної компетентності, 
діагностичного підходу, диференційованого 
підходу, спрямованості педагогічної освіти 
батьків на особистість дитини, її індиві-
дуальний творчий розвиток, індивідуаль-
ного підходу. Автори статті визначають 
напрями підвищення педагогічної культури 
батьків: діагностичний, психолого-педаго-
гічний, практично-перетворювальний,  звер-
нення до скарбниці народної педагогіки з 
питань виховання підростаючого покоління.
У висновках зазначено, що проведене 
дослідження не є вичерпним, а спонукає до 
подальших наукових пошуків, зокрема, в 
напрямі змісту педагогічної освіти і самоос-
віти батьків, індивідуалізації форм і методів 
співробітництва сім’ї та закладу позашкіль-
ної освіти.

Ключові слова: педагогічна культура бать-
ків, заклади позашкільної освіти, напрями 
підвищення педагогічної культури батьків.

This article describes the actual problems of 
improvement of pedagogical culture of parents. 
Specifically – analysis of theoretical basics of 
pedagogical culture and background of pedagogi-
cal culture improvement of parents as a direction 
of modern educational entity activities. Principles 
and directions of effectiveness are stated.
Presented research characterizes the essence 
of pedagogical culture via methodological posi-
tions. It is based on philosophical understanding 
of culture as a characteristics of creative skills 
development and the leading role of activity in its 
evolution. Parents pedagogical culture specifies 
the level of their readiness to bring up children in 
families. It mirrors their readiness as educators 
and reflects in family-school educational process. 
Moreover pedagogical parents culture needs life 
long improvement. It reflects in the essence and 
structure of “development of parents pedagogical 
culture” phenomenon.
Cooperation with parents within supplemen-
tary educational centers as a separate type of 
pedagogical activity is also described as well as 
the need of coordination and appropriate orga-
nization according to the entity’s direction. Main 
principles of these activities are characterized: 
professional competency, diagnostical approach, 
differential approach, pedagogical parents 
education directed to the child`s personality, 
his individual creative development, individual 
approach. Authors state the directions of parents 
pedagogical culture improvement: diagnosti-
cal and psychological – pedagogical, practical-
changing, reversal to the folk pedagogical trea-
sury about bringing up of next generation.
Summary states that research is not finalized but 
pushes to continue the scientific next steps to be 
taken, for example, in the context of pedagogi-
cal parent education and methods of cooperation 
between the family and supplementary educa-
tional centers.
Key words: parents pedagogical culture, 
supplementary educational centers, directions of 
parents pedagogical culture improvement.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Формування соціально зрілої особистості громадя-
нина України, створення умов і механізму стійкого 
розвитку щодо забезпечення потреб особистості 
в самореалізації, підвищення інтелектуального, 
духовного, фізичного та соціального рівня вихован-
ців шляхом їх участі в різних видах творчої діяль-
ності є важливою місією закладів позашкільної 
освіти. Нині її реалізація відбувається в контексті 
реформаторських змін в освіті у країні і передбачає 
свідому і активну участь інституту сім’ї в цьому про-
цесі.  Адже саме сім’я завдяки своїй природі має 
пріоритетну роль у становленні особистості дитини, 
є рушійною силою в її вихованні та гармонійному 

розвитку. Тому головним завданням позашкіль-
ного  закладу і батьків є побачити в дитині особис-
тість, яка формується, допомогти їй розкрити та 
розвинути свої здібності. У зв’язку з цим цілеспря-
мована робота педагогів із батьками вихованців 
набуває актуальності і значущості.

Розвиток творчого потенціалу особистості, 
пізнавальної активності, критичного мислення, 
дослідницько-експериментальних навичок дітей, 
безсумнівно, потребує від батьків вихованців від-
повідного рівня знань, умінь і навичок для здій-
снення педагогічної підтримки творчого розвитку 
особистості. У той же час нині залишаються поза 
увагою науковців питання роботи педагогів із бать-
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ками вихованців закладів позашкільної освіти, що  
і зумовило вектор нашого наукового пошуку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз філософської, психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить, що над проблемою формування 
педагогічної культури батьків працювало широке 
коло науковців. Концептуалізацію ідей теорії  
і практики підвищення педагогічної культури бать-
ків знаходимо в наукових доробках Т. Алєксєєнко, 
І. Грєбєннікова, В. Костіва, Т. Кравченко, В. Посто-
вого, М. Стельмаховича, П. Щербаня, форму-
вання готовності до материнства – І. Братусь, 
В. Брутман, Н. Максимовської, С. Мещерякової, 
О. Нестерової, Г. Філіппової, О. Тіунової. Форму-
ванню усвідомленого батьківства як основі бать-
ківської компетентності приділялася увага в дослі-
дженнях О. Безпалько, Л. Буніної,  М. Єрміліної, 
І. Звєрєвої,  В. Кікінеджі, Г. Лактіонової, О. Песоць-
кої, Н. Шевченко. Зміст, форми, методи, умови 
і проблеми підготовки молоді і молодої сім’ї до 
батьківства розкриваються в роботах Т. Говорун, 
В. Кравця, А. Капської, І. Кона, О. Лещенко. Прак-
тичний розвиток концептуальних ідей сімейного 
виховання дитини і виховання батьків, стратегічно 
спрямованих на формування педагогічної куль-
тури сім’ї, шляхи взаємодії сім’ї та школи відоб-
ражено в дослідженнях Т. Алєксєєнко, І. Грєбєн-
нікова, О. Докукіної, З. Зайцевої, А. Марушкевич, 
Л. Назаренко, В. Панка, В. Постового, Н. Стрєльні-
кової, О. Хромової та ін.

Мета статті – на основі аналізу сутності тео-
ретичних основ педагогічної культури та сучасних 
підходів до виховання і розвитку дітей обґрун-
тувати  підвищення педагогічної культури бать-
ків як напрям діяльності сучасного позашкіль-
ного навчального закладу, визначити принципи і 
напрями його результативності.

Виклад основного матеріалу. Вивчення публі-
кацій з означеної проблеми дає змогу зробити 
висновок про відсутність ґрунтовних досліджень 
щодо змісту, основних напрямів роботи педагогів 
із батьками в системі позашкільної освіти. Варто 
зазначити, що існують проблеми батьків, пов’язані 
з неправильним розумінням творчого розвитку 
дітей, підтримкою їх обдарованості і талантів, 
серед яких неприйняття, заперечення факту дитя-
чої обдарованості або, навпаки, його переоцінка. 
Соціально відповідальні батьки багато зусиль 
витрачають для того, щоб їхні діти виросли доско-
налими особистостями, максимально самореа-
лізувалися в житті. Однак ці зусилля не завжди 
дають очікувані результати, що великою мірою 
залежить і від системи сімейних цінностей, рівня 
загальної культури кожного з батьків, у тому числі 
педагогічної. Вона виявляється в розумінні та усві-
домленні батьками своєї відповідальності за вихо-
вання  дітей, розвиток їх здібностей та інтересів у 
різних освітніх областях, практичних навичок при 

використанні нових знань у вибраній сфері діяль-
ності, зайнятості дітей після школи, змістовного 
дозвілля, підтримці творчих досягнень, забез-
печення профільної та допрофесійної підготовки 
для вступу до закладів вищої освіти за напрямом 
діяльності.

Багаторічний досвід роботи педагогів поза-
шкільних закладів із вихованцями дає змогу ствер-
джувати, що батьки потребують психолого-педа-
гогічних знань та практичних умінь ефективної 
взаємодії як із власними дітьми, так із педагогами 
закладу, тобто має працювати трикутник: поза-
шкільний заклад освіти – вихованці – сім’я.

Сутність педагогічної культури крізь призму 
методологічних позицій ґрунтується на філософ-
ському розумінні культури як характеристики роз-
витку творчих сил і здібностей людини та вченні 
про провідну роль діяльності в її формуванні. Осо-
бистісний прояв педагогічної культури реалізується 
в повсякденній діяльності, у стосунках, поведінці, 
стилі життя. Як зазначають Т. Гаманіна, О. Гончар, 
«…сутність педагогічної культури полягає в осо-
бливому, цілісному ставленні до дитинства як уні-
кального, неповторного періоду людського життя й 
кожної дитини як самоцінності» [2, с. 232]. Рівень 
сформованості педагогічної культури є визначаль-
ним у роботі вихователя, вчителя та виховній діяль-
ності батьків [5, с. 332]. Отже, педагогічна культура 
є складовою частиною загальної культури людини 
і як батьківська педагогічна культура має свої особ-
ливості. У цьому контексті нам імпонує визначення 
змісту педагогічної культури батьків, сформульо-
ване Т. Алєксєєнко в монографії «Сімейне вихо-
вання: концептуалізація ідей теорії і практики»: 
«Педагогічна культура батьків – складне, інтегра-
тивне, динамічне особистісне утворення, яке визна-
чає тип, стиль, способи поведінки батьків і дітей 
у виховній діяльності сім’ї» [1, с. 68]. Основними 
параметрами вияву педагогічної культури батьків  
є моральна, мовленнєва, комунікативна, естетична, 
екологічна тощо. У різних життєвих ситуаціях може 
виявлятися в комплексі або в окремих її складових 
ознаках [1, с. 68].

Формування педагогічної культури батьків 
можна розглядати як систематичну, системну 
і змістовну взаємодію педагогів навчального 
закладу і батьків щодо допомоги сім’ї у виконанні 
нею функцій виховання, насамперед, забезпе-
чення права дитини на таких батьків, які здатні 
забезпечити їй можливість всебічного розвитку  
і сімейного добробуту.  Це просвітницька робота, 
яка ініціюється педагогами, звернена до свідо-
мості батьків вихованців, спрямована на накопи-
чення психолого-педагогічних знань і розвитку 
умінь, необхідних батькам для виховання дітей  
і самовиховання (саморозвитку власне батьків).

Змістовно це полягає  в соціально-психологіч-
ній, психолого-педагогічній допомозі  у вихованні 
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дітей різних вікових груп з урахуванням індивіду-
ально-психологічних особливостей кожної дитини, 
педагогічній підтримці обдарованості і талантів. 
Тому ми погоджуємося з В. Костівим щодо необ-
хідності використання в роботі таких основних 
принципів: професійної компетентності, діа-
гностичного підходу, диференційованого підходу, 
спрямованості педагогічної освіти батьків на 
особистість дитини, її індивідуальний творчий 
розвиток, індивідуального підходу [3, с. 234–235].

Принцип професійної компетентності перед-
бачає оволодіння фахівцями відповідними зна-
ннями й уміннями контактної взаємодії з батьками, 
іншими членами сімей, знати та враховувати вікові 
та індивідуальні особливості вихованців закладу 
позашкільної освіти, бути обізнаними з впливами 
діджиталізованого середовища на становлення 
особистості з особливими освітніми потребами.

Принцип діагностичного підходу означає 
необхідність поєднання педагогічної освіти батьків 
із вивченням сім’ї, виявленням і самовиявленням 
її реальних виховних можливостей та рівня педа-
гогічної культури кожного з дорослих членів сім’ї.

Принцип диференційованого підходу вказує 
на необхідність врахування типології сімей, ство-
рення такої системи підвищення рівня психолого-
педагогічної культури, включаючись в яку, батьки 
могли б вільно, відповідно до своїх потреб, інтер-
есів та діагностованого рівня сформованості педа-
гогічної культури, вибрати зміст і відповідну форму 
для її вдосконалення та підвищення.

Принцип спрямованості педагогічної освіти 
батьків на особистість дитини, її індивідуаль-
ний творчий розвиток допоможе спрограмувати 
ціннісні орієнтації батьків із питань виховання у 
доцільному напрямі. Тому цей принцип націлює 
педагогів закладу позашкільної освіти і батьків 
спільно бачити в дитині особистість, яка форму-
ється, та допомагати їй розкривати та розвивати 
свої здібності.

Принцип індивідуального підходу передбачає 
не тільки врахування  особливостей кожної сім’ї, 
конкретно її членів у наданні їм педагогічної допо-
моги, але й підвищення педагогічної культури та 
інтересу до виховання своїх дітей до такого рівня, 
який характеризується складанням індивідуаль-
них сімейних виховних програм, які б відповідали 
соціальним очікуванням суспільства, інтересам 
дитини і специфічним умовам родинних відно-
син. Спираючись на зазначені принципи, пропо-
нуємо  для практики роботи напрями підвищення 
педагогічної культури батьків.

1. Діагностичний напрям (вивчення соціаль-
них, психолого-педагогічних умов сім’ї, її виховних 
можливостей). Доцільно проводити діагностику, 
використовуючи різні методи.

Метод аналізу результатів виконання доручень, 
завдань практичного характеру дає змогу вивчити 

виховні уміння і навички батьків, рівень їх педагогіч-
ної майстерності. Цей метод є цілком прийнятним 
для вивчення дітей (творчі завдання). У подальшій 
роботі різні доручення, творчі завдання можуть 
широко використовуватися в роботі з батьками 
(обговорення педагогічних ситуацій, висунення 
проблемних питань, домашні завдання).

Метод аналізу випадків належить до тих, що 
покликані відкрити причини вчинків людини, допо-
могти виявити мотиви поведінки. Для вивчення 
рекомендується відбирати як позитивні, так і нега-
тивні вчинки. Особлива увага має приділятися 
випадкам, які виникають за таких умов: позитив-
ний сімейний мікроклімат – негативна спрямова-
ність поведінки дитини, негативний мікроклімат – 
позитивна спрямованість дитини.

2. Психолого-педагогічний напрям. Це надання 
батькам наукових психолого-педагогічних, фізі-
олого-гігієнічних і правових знань про сутність 
виховного процесу, розвиток і формування осо-
бистості дитини на різних вікових етапах тощо. 
Сучасні життєві виклики передбачають необхід-
ність впровадження у практику роботи закладу 
позашкільної освіти системної роботи з батьками, 
нових інтерактивних та дистанційних форм під-
вищення педагогічної культури батьків, зокрема, 
тренінгів, диспутів, спільних свят, спілкування в 
онлайн-режимі, розміщення інформації на сайті 
закладу позашкільної освіти тощо.

3. Практично-перетворювальний напрям. Цей 
напрям роботи передбачає формування вмінь і 
навичок у вихованні і розвитку дітей і здійснюється 
шляхом залучення батьків до практики виховання 
через участь у різних видах активностей дітей 
у вибраному напрямі розвитку (звітні виступи, 
виставки творчих робіт, змагання, конкурси, акції 
тощо), освітньо-дозвіллєвих виховних заходах 
закладу разом із дітьми (свята, в тому числі тради-
ційні, народні, театралізовані дійства, марафони 
тощо), у практикумах, обміні досвідом родинного 
виховання під час бесід за круглим столом, соці-
ально-педагогічних тренінгах тощо.

4. Звернення до скарбниці народної педаго-
гіки з питань виховання підростаючого покоління, 
вивчення народно-педагогічних поглядів на сім’ю, 
родинне виховання та їх використання в сучасній 
практиці розвитку виховання дітей.

Висновки. Таким чином, аналіз наукових публі-
кацій із проблеми підвищення педагогічної куль-
тури батьків, засвідчує нагальну потребу в такій 
діяльності закладів позашкільної освіти. Працю-
ючи з вихованцями, педагоги закладу обов’язково 
взаємодіють із батьками, спільно вирішують 
завдання розвитку творчих здібностей дітей, 
надаючи допомогу батькам у розв’язанні різно-
манітних проблем сімейного виховання. Аналіз 
практики  підвищення педагогічної культури бать-
ків у закладах освіти з урахуванням особливостей  
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функціонування закладів позашкільної освіти дає 
змогу  рекомендувати до використання в роботі 
таких принципів: професійної компетентності, 
діагностичного підходу, диференційованого під-
ходу, спрямованості педагогічної освіти батьків 
на особистість дитини, її індивідуальний твор-
чий розвиток, індивідуалізації. Основними напря-
мами підвищення педагогічної культури батьків ми 
визначаємо діагностичний, психолого-педагогіч-
ний, практично-перетворювальний, звернення до 
скарбниці народної педагогіки. Проведене дослі-
дження не є вичерпним, а спонукає до подальших 
наукових пошуків, зокрема, в напрямі змісту педа-
гогічної освіти і самоосвіти батьків, індивідуаліза-

ції форм і методів співробітництва сім’ї та поза-
шкільного закладу освіти.
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ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 
ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ
TEACHER’S PERSONALITY AS A DETERMINANT 
OF ADOLESCENT PARTNERSHIP

Стаття націлена на систематизацію осно-
вних напрямів формування партнерських 
стосунків у підлітків у шкільному середовищі 
з боку вчителя. Вирішення зазначеної мети 
реалізовано із використанням таких мето-
дів: системного підходу, який дав змогу виді-
лити складники цього процесу, виокремлені 
в положеннях праць науковців; порівняного 
аналізу, який забезпечив визначення схожих 
поглядів авторів на певні напрями. Вста-
новлено, що до таких напрямів можна зара-
хувати: 1) напрям розвитку комуналізму, 
пов’язаного з формуванням таких особис-
тих якостей, як доброта, любов, дружба, 
толерантність (акцент на складнику 
мотиваційно-ціннісного компонента парт-
нерських стосунків підлітків (у контексті 
акценту на ціннісному складнику)) і забезпе-
чення та підтримання професійно-творчої 
активності вчителя (самореалізації, само-
вдосконалення, відданості справі, незалеж-
ності у поглядах, творчості у всіх видах 
діяльності) (посилання на те, що розвиток 
учителя за напрямом професійно-творчої 
активності є стимулятором становлення 
операційно-діяльнісного компонента парт-
нерських стосунків підлітків); 2) напрями 
сприяння розвитку партнерської взаємодії 
між вчителем та учнем у рамках концеп-
туальних засад Нової української школи в 
площині операційно-діяльнісного компо-
нента; 3) напрям взаємозалежності таких 
психологічних характеристик вчителя, як 
особистісна та реактивна тривожність із 
станом мотиваційно-ціннісних, когнітив-
них та операційно-діяльнісних компонентів 
партнерських стосунків підлітків; 4) напрям 
розвитку мотиваційної складової частини 
(елементу мотиваційно-ціннісного компо-
ненту партнерських стосунків), пов’язаний 
із сприянням із боку вчителя формуванню 
ієрархії мотивів у підлітків у шкільному серед-
овищі; 5) напрями педагогічної підтримки вчи-
телем розвитку компонентів партнерських 
стосунків підлітків, зумовлені можливістю 
забезпечення факторів, які сприятимуть 
цьому процесу; 6) окремі напрями підтримки 
вчителем розвитку складників основних ком-
понентів партнерських стосунків підлітків;  
7) напрям розвитку діалогізму в процесі спіль-
ного вирішення підлітками задач інтелекту-
ального спрямування як основа становлення 
продуктивного мислення дітей у процесі діа-
логу у здійсненні колективного опанування 
знань (акцент на когнітивному компоненті).
Ключові слова: партнерські стосунки, 
напрями розвитку, педагогічна підтримка, 

сприяння учителя, діалогізм, компоненти, 
підлітки.

The article aims to systematize the main direc-
tions of forming partnerships in adolescents in the 
school environment by the teacher. The solution 
of this goal is implemented using the following 
methods: a systematic approach, which allowed 
to identify the components of this process, iden-
tified in the provisions of the works of scientists; 
comparative analysis, which provided a definition 
of similar views of the authors in certain areas. It is 
established that such areas include: 1) the direc-
tion of development of communalism associated 
with the formation of such personal qualities as 
kindness, love, friendship, tolerance (emphasis on 
the component of the motivational and value com-
ponent of adolescent partnerships (in the context 
of emphasis on the value component)) and provid-
ing and maintaining professional creativity teacher 
(self-realization, self-improvement, dedication, 
independence in views, creativity in all activi-
ties) (reference to the fact that the development 
of teachers in the direction of professional and 
creative activity is a stimulant of the operational 
component of adolescent partnerships); 2) direc-
tions of promoting the development of partnership 
between teacher and student within the concep-
tual framework of the New Ukrainian school in 
the plane of operational and activity component;  
3) the direction of interdependence of such psy-
chological characteristics of the teacher as per-
sonal and reactive anxiety with the state of moti-
vational-value, cognitive and operational-activity 
components of partnership relations of adoles-
cents; 4) the direction of development of the moti-
vational component (element of the motivational-
value component of the partnership), associated 
with the assistance of the teacher to the formation 
of a hierarchy of motives in adolescents in the 
school environment; 5) directions of pedagogical 
support by the teacher of development of compo-
nents of partner relations of teenagers, caused by 
a possibility of maintenance of the factors which 
will promote this process; 6) separate directions 
of support by the teacher of development of com-
ponents of the basic components of partnership 
of teenagers; 7) the direction of development of 
dialogism in the process of joint solution by ado-
lescents of intellectual problems, as a basis for 
the formation of productive thinking of children in 
the process of dialogue in the implementation of 
collective mastery of knowledge (emphasis on the 
cognitive component).
Key words: partnerships, directions of develop-
ment, pedagogical support, teacher assistance, 
dialogue, components, teenagers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розвиток партнерських стосунків між підлітками 
формується завдяки участі в цьому процесі різних 
категорій суб’єктів, серед яких вагома роль нале-
жить вчителю, який відіграє вагому роль у ста-
новленні основних складників цього феномена. 
Питання формування партнерських стосунків осіб 

підліткового віку є одним із найбільш складних 
для закладів середнього шкільного середовища, 
оскільки авторитет та довіра до вчителя є елемен-
том розвитку дітей у цій сфері, від його підтримки 
залежить розвиток мотиваційно-ціннісного, когні-
тивного та операційно-діяльнісного компонентів 
вказаного процесу в учнів. З огляду на зазначене, 
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встановлення основних аспектів сприяння учи-
теля шкільного середовища становленню сфор-
мованості партнерських стосунків підлітків є важ-
ливим напрямом дослідження для сучасної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розкриття напрямків та умов спри-
яння вчителя формуванню складників партнер-
ських стосунків підлітків вивчались А. Ласотою, 
Е. Пісажовською [9] за напрямами педагогічного 
сприяння становленню складників мотиваційно-
ціннісного та операційно-діяльнісного компонента 
партнерських стосунків підлітків, М. Епіхіною [4] за 
напрямами забезпечення розвитку партнерської 
взаємодії між вчителем та учнем у рамках концеп-
туальних засад Нової української школи в площині 
операційно-діяльнісного компонента, В. Желано-
вою [5] в рамках акценту на фасилітації як основі 
ефективної суб’єктної взаємодії вчителя та учня, 
що зумовлює формування складників цього фено-
мена, А. Подольським, І. Ідобаєвою [7], які визна-
чають важливий вплив таких психологічних харак-
теристик вчителя, як особистісна та реактивна 
тривожність на стан мотиваційно-ціннісних, ког-
нітивних та операційно-діяльнісних компонентів 
партнерських стосунків підлітків, А. Єлубаєвою 
[3], яка доводить, що сприяння з боку вчителя 
формуванню ієрархії мотивів у підлітків у шкіль-
ному середовищі є актуальним напрямом розви-
тку мотиваційної складової, В. Вейдт [2, с. 44–45], 
яким сформульовано напрями педагогічної під-
тримки вчителем розвитку основних компонентів 
партнерських стосунків підлітків, зумовлені мож-
ливістю забезпечення факторів, які сприятимуть 
даному процесу, Є. Хоменко [8, с. 241] в контексті 
виділення окремих напрямків педагогічного спри-
яння даному процесу, Т. Кудріною [1, с. 36–38], 
яка виділяє напрям розвитку діалогізму в процесі 
спільного вирішення підлітками задач інтелек-
туального спрямування як основу становлення 
продуктивного мислення дітей у процесі діалогу у 
здійсненні колективного опанування знань (акцент 
на когнітивному компоненті).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Хоча на нинішньому етапі 
становлення наукової думки існує певна база 
досліджень за цією проблематикою, є потреба 
вивчити основні підходи стосовно оцінки під-
тримки вчителем процесу розвитку партнерських 
стосунків у підлітків у шкільному середовищі.

Метою статті є систематизація основних 
напрямів підтримки формування партнерських 
стосунків у підлітків у шкільному середовищі з 
боку вчителя.

Виклад основного матеріалу. Сформулюємо 
основні напрями підтримки становлення партнер-
ських стосунків підлітків із боку учителя шкільного 
освітнього середовища, виокремлені в положен-
нях досліджень сучасних науковців.

А. Ласота, Е. Пісажовська [9] виділяють такі 
напрями підтримки вчителем становлення парт-
нерства між учнями підліткового віку:

1) розвитку комуналізму, пов’язаного з фор-
муванням таких особистих якостей, як доброта, 
любов, дружба, толерантність. За твердженням 
авторок, виявлення та посилення сформова-
ності вказаних особистісних якостей демонстру-
ється вчителем на власному прикладі взаємодії 
із підлітками як поодинці, так і в колективі класу. 
Дослідниці справедливо стверджують, що участь 
вчителя у формуванні зазначених якостей підліт-
ків може бути реалізована за умов високого рівня 
готовності до створення сприятливих умов осо-
бистісного розвитку останніх. Зважаючи на вікові 
особливості досліджуваних дітей, можемо підтри-
мати А. Ласоту, Е. Пісажовську в тому, що в межах 
зазначеного віку здійснюється розвиток вказаних 
якостей, притаманних визначеному напряму кому-
налізму. Слід зазначити, що виділений авторками 
феномен комуналізму є складником мотиваційно-
ціннісного компонента партнерських стосунків 
підлітків (у контексті акценту на ціннісній скла-
довій частині). Необхідно зауважити, що в цьому 
дослідженні партнерські стосунки визначаються 
через синонімічне поняття партнерства. На наш 
погляд, вказівка на напрям комуналізму як важ-
ливого комплексу ціннісних орієнтацій осіб під-
літкового передбачає охоплення таких важливих 
складників, як здатність до опанування колекти-
вістських цінностей. Вказаний напрям вивчається 
як у контексті філософської науки (як солідаризм 
у суспільстві), так і на рівні педагогіки. У педаго-
гіці зазначений феномен не знайшов такого широ-
кого застосування, але є окремі автори, які вказу-
ють на його використання в педагогічній практиці. 
Зокрема, С. Машкіна [6, с. 26] виділяє таку катего-
рію учителів, як модерністи-комуналісти, які орієн-
товані на взаємодію з учнями на засадах вказаних 
цінностей комуналізму, зокрема, чесності, това-
риськості, сумлінності у відносинах. Хоча авторка 
висуває дещо скорочений склад колективістських 
цінностей, можемо припустити, що цей напрям 
педагогічного сприяння розвитку ціннісного еле-
менту мотиваційно-ціннісного компонента парт-
нерських стосунків підлітків є важливим;

2) забезпечення та підтримання професійно-
творчої активності вчителя, зокрема, самореа-
лізації, самовдосконалення, відданості справі, 
незалежності у поглядах, творчості у всіх видах 
діяльності. На нашу думку, вказівка А. Ласоти, 
Е. Пісажовської [9] на те, що розвиток учителя 
за напрямом професійно-творчої активності є 
стимулятором становлення операційно-діяль-
нісного компонента партнерських стосунків під-
літків, є справедливою. Це можна пояснити тим, 
що оскільки межах цього віку розвивається досвід 
діяльності (за різними напрямами в дітей), активне 
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прагнення педагога до постійної активізації влас-
ної роботи, використання творчого підходу в цій 
сфері є наочним зразком і прикладом.

Потрібно зазначити, що хоча А. Ласота, Е. Піса-
жовська не вказують на участь учителя у форму-
ванні когнітивної компоненти досліджуваного про-
цесу, їх підхід до виокремлення окремих важливих 
напрямів мотиваційно-ціннісного та операційно-
діяльнісного компонентів партнерських стосунків 
підлітків є важливим на нинішньому етапі розвитку 
наукових досліджень у цій сфері.

М. Епіхіна [4] вказує на напрями сприяння роз-
витку партнерської взаємодії між вчителем та 
учнем у рамках концептуальних засад Нової укра-
їнської школи в площині операційно-діяльнісного 
компонента. Зокрема, напрями співуправління, 
спрямовування, організації і переконання дитини 
в контексті набуття нових навичок знань, навичок, 
співіснування з іншими, які використовуються в 
контексті педагогічного партнерства на противагу 
авторитарному впливу. Мається на увазі, що учи-
тель на нинішньому етапі становлення педагогіч-
ної науки виступає не як авторитарна особа, яка 
передає знання та контролює їх засвоєння, а стає 
помічником, фасилітатором, що спрямовує дитину 
щодо здійснення певних завдань. Акцент на фаси-
літації як основі суб’єктної взаємодії здійснено в 
дослідження В. Желанової [5], яка до її складників 
зараховує міжсуб’єктність, емпатію, людиноцен-
тризм, що можуть протиставлятись авторитарності 
у педагогічному процесі. Варто зазначити, що вико-
ристання вказаних напрямів сприяння з боку учи-
теля дозволяє проєктувати засади партнерських 
стосунків між підлітками, які можуть надалі розви-
ватись на умовах гуманістичного ставлення до осо-
бистості, а не на застосуванні авторитарності, при-
мушування до діяльності (наприклад, до спільної 
участі в змаганнях, олімпіадах, конкурсах тощо).

А. Подольський, І. Ідобаєва [7] доводять суттє-
вий вплив таких психологічних характеристик вчи-
теля, як особистісна та реактивна тривожність на 
стан мотиваційно-ціннісних, когнітивних та опера-
ційно-діяльнісних компонентів партнерських сто-
сунків підлітків. На прикладі результатів емпіричних 
досліджень автори доводять, що психоемоційний 
стан, характерний для двох видів тривожності 
вчителя, є важелем успішного становлення парт-
нерських стосунків у підлітковому віці. Доведено, 
що в багатьох вчителів, які демонстрували особис-
тісну тривожність, був достатньо низький рівень 
мотиваційно-ціннісного компонента, який своєю 
чергою впливав на становлення складників цього 
компонента в дітей. Зокрема, вказується, що під-
літки не визначали в дорослого наставника чіткого 
комплексу мотивації, не могли через неприйнят-
ний психоемоційний стан визначити його цінності 
в житті, що зумовлювало відсутність можливості 
отримання позитивного досвіду в цій сфері. Також 

зазначається вплив психоемоційних складників 
тривожності на рівень підвищення когнітивного та 
операційно-діяльнісного компонентів. Стосовно 
останнього діти бачили невпевненість вчителя 
в роботі, відсутність вміння якісно організувати 
процес. Відповідно, дослідники справедливо кон-
статують, що важливим напрямом формування 
компонентів партнерських стосунків підлітків є 
розвиток психоемоційного стану вчителя, який на 
рівні цієї вікової групи може зумовити негативні 
або позитивні прояви цього процесу.

А. Єлубаєва [3] зазначає, що актуальним 
напрямом розвитку мотиваційної складової час-
тини (елементу мотиваційно-ціннісного компо-
нента партнерських стосунків) є сприяння з боку 
вчителя формуванню ієрархії мотивів у підлітків 
у шкільному середовищі. Авторка зазначає, що з 
огляду на інтенсивний розвиток свідомості підліт-
ків, який проявляється у формуванні особистісної 
рефлексії, самооцінки, критичності, виникнення 
потреби в новій інформації, особливо соціально-
психологічної, нерідко породжує сумніви в набу-
тому досвіді, ціннісних орієнтирах. Однак через 
обмеженість кругозору знань, здібностей вони не 
можуть їх вирішити. Дослідниця вказує, що у такій 
ситуації особливо цінні поради, допомога, співу-
часть дорослих, перш за вчителя, увага якого має 
бути спрямована на формування світогляду під-
літка, визначення мотивів навчання, опанування 
нових навичок взаємодії з оточуючими, в тому 
числі однолітками. Авторка доводить, що для 
сприяння розвитку ієрархії мотивів фахівець має 
добре знати особливості розвитку мотиваційного 
комплексу підлітків. Можемо припустити, що для 
цієї вікової групи можна запропонувати ієрархію 
мотивів, визначену в мотиваційному комплексі 
М. Гінзбурга, до складу якого належать навчаль-
ний, соціальний, позиційний, оціночний, зовнішній 
та гральний мотиви. На нашу думку, напрям спри-
яння вчителем створенню ієрархії мотивів підліт-
ків, запропонований А. Єлубаєвою є важливою 
складовою частиною розвитку процесу партнер-
ських стосунків учнів цієї вікової категорії.

Заслуговує на розгляд підхід В. Вейдт 
[2, с. 44–45], яким визначено напрями педаго-
гічної підтримки вчителем розвитку компонентів 
партнерських стосунків підлітків, зумовлені мож-
ливістю забезпечення факторів, які сприятимуть 
цьому процесу:

– стосовно мотиваційно-ціннісного компонента 
зазначається, що його становлення залежить від 
низки факторів: 1) відсутності оцінки дій підлітка 
(відсутність суб’єктивних оцінок вчителя за типом 
«це добре, а це погано», неприпустимість порів-
няння дитини з іншими дітьми); 2) доброзичливості 
вчителя (емпатія педагога, створення ситуації успіху 
для підлітка, педагогічний такт); 3) збереження кон-
фіденційності інформації, одержуваної від підлітка 
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(збереження довіри дитини шляхом нерозголошення 
особистої, інтимної інформації, однак ця умова 
може бути порушена в разі загрози життю підлітка);  
4) захисту прав та інтересів підлітків (створення 
ситуації психологічної безпеки, в якій педагог висту-
пає в ролі адвоката дитини, приймаючи її сторону 
і захищаючи її інтереси). Вказані фактори можуть 
бути визначені як мотиваційно-ціннісна підтримка;

– щодо когнітивного компонента зазначено, що 
вчитель може сприяти самостійному вивченню та 
опануванню предметів, виступати в ролі суб’єкта 
пізнання, коли учень буде задіяний у викладенні 
нових знань, отриманих самостійно (обопільний 
суб’єктно орієнтований процес продукування та 
отримання знань, навичок);

– щодо операційно-діяльнісного компонента 
вказано на такий фактор, як організована та узго-
джена співпраця вчителя і підлітка (вирішення 
труднощів можливе лише в разі обопільно виро-
бленої стратегії, коли педагог вірить у здібності і 
потенційні можливості дитини).

Можемо зазначити комплексність підходу 
автора до питання формування партнерських сто-
сунків підлітків за основними компонентами роз-
витку. Варто зауважити, що напрями (фактори), 
які виділені дослідником, можуть враховуватись 
у створенні методик сприяння становленню цього 
процесу в шкільному середовищі.

Є. Хоменко систематизує основні окремі під-
тримки вчителем розвитку основних компонен-
тів партнерських стосунків підлітків [8, с. 241]. 
Встановлено, що серед них можна виділити:  
1) однаково високий рівень професійної та індиві-
дуальної взаємодії щодо дитини, що сприяє отри-
манню емпатійного відгуку, розвитку заохочення 
до спільної діяльності (мотиваційно-ціннісний та 
операційно-діяльнісний компоненти); 2) наявність 
високого емоційного зв’язку під час спілкування, 
навчання (мотиваційно-ціннісний компонент);  
3) розвиток навчально-виховного процесу з огляду 
на становлення особистісних вікових новоутво-
рень, пов’язаних з орієнтиром підлітків до само-
ствердження, самореалізації (надання можливості 
самостійного вивчення нових знань, їх викладення 
вчителю та учням у класі). Можемо зазначити, 
що хоча підхід автора не є комплексним, у ньому 
враховано окремі напрями сприяння щодо трьох 
основних компонентів цього процесу.

Т. Кудріна визначає такий напрямок педагогіч-
ного сприяння вчителем як розвиток діалогізму 
в процесі спільного вирішення підлітками задач 
інтелектуального спрямування, націлений на ста-
новлення продуктивного мислення дітей у процесі 
діалогу при здійсненні колективного опанування 
знань [1, с. 36–38]. Серед умов використання 
цього напряму авторка виділяє, зокрема:

– розвиток здатностей пояснювати вирішення 
завдання, яке може бути представлене групі під-

літків (класу) у виконаній формі. У процесі вико-
нання цієї дії в дітей розвивається готовність до 
цілеспрямованої мисленнєвої діяльності, адресо-
ваної іншій особі;

– існування партнера (партнерів), які зацікав-
лені у вирішенні завдання (опанування знаннями 
щодо порядку обґрунтування вирішення задач);

– становлення діалогізму в процесі спільних 
інтелектуальних занять пов’язане з віковою осо-
бливістю підлітків здійснювати обґрунтування у 
формі доведення певних аспектів (у молодшій 
школі обґрунтування здійснюється за допомогою 
пояснень, в старшій – спростувань). Відповідно, 
вчитель спрямовує дітей на те, що для успіш-
ної співпраці в цьому напрямі їм потрібно вірно 
довести свою думку;

– створення умов відсутності оцінки інтелекту-
альних здібностей підлітками один одного за допо-
могою толерантного пояснення існування переваг 
кожного, які можуть мати значний або певний час 
прихований прояв.

На наш погляд, визначені умови використання 
такого напряму, як розвиток діалогізму в процесі 
спільного вирішення підлітками задач інтелекту-
ального спрямування, що може бути розширений 
за рахунок залучення вчителя до колективного 
розв’язання вказаних вправ на рівних правах 
учасника, що дасть змогу дітям відчути важли-
вість власних досягнень в навчанні. Зазначена 
умова може мати назву – залучення вчителя на 
рівні суб’єкти-суб’єкти для участі в інтелектуаль-
них вправах, яке передбачає його поведінку в 
межах дій інших підлітків, зайнятих обґрунтуван-
ням (доведенням) підходів до розв’язання задач.

Висновки. Представлено систематизацію 
основних напрямів формування партнерських 
стосунків у підлітків у шкільному середовищі з 
боку вчителя. Визначення зазначених напря-
мів здійснено з використанням методів: систем-
ного підходу, який дав змогу виділити складники 
цього процесу, виокремлені в положеннях праць 
науковців; порівняльного аналізу, який забезпе-
чив визначення схожих поглядів авторів на певні 
напрями. Серед зазначених напрямів виділено:  
1) напрям розвитку комуналізму, пов’язаного з фор-
муванням таких особистих якостей, як доброта, 
любов, дружба, толерантність (акцент на склад-
нику мотиваційно-ціннісного компонента партнер-
ських стосунків підлітків (у контексті акценту на 
ціннісній складовій частині)) і забезпечення та під-
тримання професійно-творчої активності вчителя 
(самореалізації, самовдосконалення, відданості 
справі, незалежності у поглядах, творчості у всіх 
видах діяльності) (посилання на те, що розвиток 
учителя за напрямом професійно-творчої актив-
ності є стимулятором становлення операційно-
діяльнісного компонента партнерських стосунків 
підлітків); 2) напрями сприяння розвитку партнер-
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ської взаємодії між вчителем та учнем у рамках 
концептуальних засад Нової української школи 
в площині операційно-діяльнісного компонента; 
3) напрям взаємозалежності таких психологічних 
характеристик вчителя, як особистісна та реак-
тивна тривожність із станом мотиваційно-цінніс-
них, когнітивних та операційно-діяльнісних компо-
нентів партнерських стосунків підлітків; 4) напрям  
розвитку мотиваційної складової частини (еле-
менту мотиваційно-ціннісного компонента парт-
нерських стосунків), пов’язаний із сприянням із 
боку вчителя формуванню ієрархії мотивів у під-
літків у шкільному середовищі; 5) напрями педа-
гогічної підтримки вчителем розвитку компонентів 
партнерських стосунків підлітків, зумовлені мож-
ливістю забезпечення факторів, які сприятимуть 
цьому процесу; 6) окремі напрями підтримки вчи-
телем розвитку складників основних компонентів 
партнерських стосунків підлітків; 7) напрям роз-
витку діалогізму в процесі спільного вирішення 
підлітками задач інтелектуального спрямування 
як основа становлення продуктивного мислення 
дітей у процесі діалогу при здійсненні колектив-
ного опанування знань (акцент на когнітивному 
компоненті). Подальші дослідження в цій сфері 
можуть бути сконцентровані в контексті виділення 
основних умов впровадження визначених напря-
мів до положень методик сприяння розвитку про-
цесу формування партнерських стосунків підлітків.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

ТЕХНІКИ ПОЗИТИВНОГО ВИХОВАННЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ
POSITIVE EDUCATION TECHNIQUES IN TEACHER’S WORK

Незважаючи на наявність низки міжнарод-
них правових актів, як, наприклад, Конвенція 
ООН про Права дитини, в якій проголошено 
право дітей на виховання без насилля, про-
ведені дослідження викривають численні 
випадки грубого ставлення до дітей у бага-
тьох країнах світу. Це стосується фізичної 
та словесної агресії, психологічного тиску як 
у родинному колі, так і в освітньому серед-
овищі. Проте існують давні традиції гуман-
ної педагогіки, які на початку ХХ сторіччя 
оформилися в різні системи, об’єднані прин-
ципами позитивного виховання. У статті 
наводяться правила позитивної дисципліни 
Jane Nelsen та John Gray. Дієвість розро-
блених технік та прийомів, адресованих на 
самому початку батькам, сприяла тому, 
щоб залучити їх у шкільне повсякдення. 
Стаття обґрунтовує важливість позитив-
ного виховання, спираючись на результати 
досліджень у галузі нейронаук, а саме SANS 
(Social and Affective Neuroscience), Cоціально-
Афективної нейронауки. Цікавість до ана-
томії та фізіології головного мозку, будови 
та функціонування таких його відділів, як 
гіпокамп, мигдалевидне тіло та префрон-
тальна кора, виявляє прямий зв’язок між 
емоціями та формуванням структур, від-
повідальних за розуміння мови, пам’ять, 
навчання, витривалість у стресових ситу-
аціях. Таким чином, нейронауки інструмен-
тально доводять, що емпатія становить 
основу, без якої не можливі ані освітня, ані 
виховна діяльність. Зроблені відкриття під-
штовхують фахівців до введення в освітній 
процес нового терміна «mothering», котрий 
позначає материнське ставлення до дитини 
в тому сенсі, що воно має бути якомога 
більш емпатичним. Беручи до уваги величез-
ний вплив емоцій на формування та функці-
онування головного мозку, в освітній процес 
багатьох країн світу вводять курси емоцій-
ного виховання, в основі яких лежать різні 
техніки медитації. Найвідоміша програма 
цього напряму – розроблений у 2003 році в 
Сполучних Штатах курс MindUp. Спостере-
ження за дітьми, які пройшли цей курс, дослі-
дження дітей, які навчились практики меди-
тації розширеної свідомості (mindfulness 
meditation), свідчать про їх величезний пози-
тивний вплив на самопочуття, соціальні 
навички та навчальні результати дітей.

Ключові слова: позитивне виховання, 
нейронауки, кора головного мозку, емоції, 
медитація розширеної свідомості.

Despite a number of international legal acts, such 
as the UN Convention on the Rights of the Child, 
which proclaims the right of children to be raised 
without violence, studies have revealed numer-
ous cases of rude treatment of children in many 
countries of the world. This applies to physical and 
verbal aggression, psychological pressure both in 
the family circle and in the educational environ-
ment. Nevertheless, there are long-standing tradi-
tions of humane pedagogy, which at the beginning 
of the twentieth century were formed into various 
systems united by the principles of Positive Edu-
cation. The article presents the rules of Positive 
Discipline by Jane Nelsen and John Gray. The 
effectiveness of the developed techniques, ini-
tially aimed at parents, helped to incorporate 
them in school life. The article justifies the impor-
tance of positive parenting, based on the results 
of research in the field of Neuroscience, namely 
SANS (Social and Affective Neuroscience). Inter-
est in the anatomy and physiology of the brain, 
the structure and functioning of its parts such as 
the hippocampus, amygdala and prefrontal cor-
tex reveal a direct link between emotions and the 
formation of structures responsible for language 
comprehension, memory, learning, endurance 
in stressful situations. Thus, neuroscience instru-
mentally proves that empathy is the basis without 
which neither educational nor educational activi-
ties are possible. The discoveries push special-
ists to introduce a new term “mothering” into the 
educational process, which means the maternal 
attitude to the child in the sense that it should be 
as empathetic as possible. Taking into account 
the huge influence of emotions on the formation 
and functioning of the brain, emotional education 
courses based on various meditation techniques 
are being introduced into the educational process 
in many countries of the world. The most famous 
program in this area is the MindUp course devel-
oped in 2003 in the United States. Observations of 
children who have completed this course, exami-
nation of children who have learned the practice of 
mindfulness meditation show their huge positive 
impact on children's well-being, social skills and 
learning outcomes.
Key words: positive education, neuroscience, 
cerebral cortex, emotions, mindfulness meditation.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Існують Міжнародні правові акти, які захи-
щають права дітей, де, зокрема, підкреслюється, 
що дитина має право на виховання без насильства. 
Так, ст. 19 Конвенції ООН про Права дитини про-
голошує: «Держави-учасниці вживають всіх необ-
хідних законодавчих, адміністративних, соціальних 
і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх 
форм фізичного або психологічного насильства 
<…> з боку батьків <…> чи будь-якої іншої особи, 
яка турбується про дитину» [17]. Тим не менш, 
згідно з дослідженням С. Хілліс, Д. Мерсі, А. Амобі 
та Г. Кресс, на яке посилається Всесвітня Організа-

ція охорони здоров’я, до 1 мільярда дітей у віці від 2 
до 17 років у всьому світі зазнали фізичного, сексу-
ального, емоційного насильства за 2015 рік [19; 20]. 
Своєю чергою Програма захисту прав дітей ЮНІ-
СЕФ підкреслює, що «насильство, жорстоке пово-
дження та експлуатація мають руйнівний вплив 
на дітей», загрожуючи їхньому життю, фізичному 
здоров’ю, емоційному самопочуттю [2]. Отже, необ-
хідність формування технік та прийомів виховання 
без насильства становить актуальність подальших 
досліджень у цій галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Виховання без насильства, іншими словами, 
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позитивне виховання зазвичай асоціюється з 
батьківським вихованням у родинному колі. Існує 
багато праць, присвячених проблемам та прийо-
мам позитивного виховання, серед яких бестсе-
лери Дж. Нельсен та Дж. Грея. Автори науково-
популярних видань звертаються, перш за все, 
до батьків, надаючи порад із налагодження такої 
системи спілкування та виховання, що дасть змогу 
уникнути фізичного і психологічного насильства 
(Д. Морозов та О. Маховська). Вивчення спад-
щини В. Сухомлинського (Н. Давидюк, І. Жорова, 
О. Соколовська, А. Семез) дає змогу поглибити 
уяву про виховні засади як відповідального бать-
ківства, так і гуманного шкільного виховання. Ідеї 
позитивного виховання знайшли своє місце і в 
концепції «Школи Життя» Ш. Амонашвілі [1] та 
Маніфесті Гуманної Педагогіки [7]. Важливість 
позитивного виховання в освітньому середовищі 
знаходить своє відображення в Концепціях НУШ 
(Нова Українська Школа) [10] та БДДШ («Безпечна 
і Дружня до Дитини Школа») [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи проблеми пози-
тивного виховання, дослідники спираються, як пра-
вило, на розробки в галузі психології та педагогіки, 
залишаючи поза увагою його значення для фізіоло-
гічного та психоемоційного розвитку дитини з пози-
ції нейронаук, які своїми відкриттями останніх років 
доводять факт негативного ефекту фізичного та 
вербального насильства на функціонування мигда-
леподібного тіла, яке своєю чергою чинить руйнів-
ний вплив на формування гіпокампа, префронталь-
ної кори головного мозку, нейрональні звязки [18].

Мета статті. Стаття має на меті дослідити 
основні підходи до визначення поняття «пози-
тивне виховання», окреслити вплив позитивного 
виховання на дозрівання головного мозку, форму-
вання психоемоційної сфери дитини, представити 
результати впровадження в освітній процес  бага-
тьох країн світу курсу MindUp, який може бути 
корисним у роботі вчителя для створення позитив-
ної атмосфери як у шкільному середовищі зага-
лом, так і у міжособистісних стосунках зокрема.

Виклад основного матеріалу. Позитивне 
виховання бере свій початок у теорії індивіду-
альної психології А. Адлера, перетвореної на 
методику практичного застосування Рудольфом 
Дрейкурсом, яка надалі отримала свій розвиток у 
«позитивній дисципліні» Дж. Нельсен. Після появи 
у 1981 році першої праці «Позитивна дисципліна» 
авторка в подальших виданнях розвинула свої 
ідеї у співавторстві з Ш. Ервін та Р. Даффі  «Пози-
тивна дисципліна перші три роки» та «Пози-
тивна дисципліна для дошкільнят», у співпраці з 
Л. Лотт – «Позитивна дисципліна для підлітків», 
разом із Ш. Ервін опублікована «Позитивна дис-
ципліна для одиноких батьків» і «Позитивна дис-
ципліна для прийомних сімей». Крім того, разом із 

Х.С. Гленном опубліковані «Позитивна дисципліна 
від А до Я» та «Позитивна дисципліна в класі».

Запропонована методика спирається на чіткі 
правила, дотримуватися яких мають однаково 
дорослі та діти, на надихаючу внутрішню мотива-
цію, рушійною силою якої слугує почуття етики або 
бажання почуватися внутрішньо добре, на задово-
лення внутрішньої потреби, ігнорування якої про-
вокує погану поведінку, на розуміння сенсу, тобто 
причини поганої поведінки, усунення якої спри-
ятиме її зміні, на перенаправлення негативної 
поведінки у позитивне русло замість покарання, 
на свідому дисципліну, тобто концентрування на 
розвитку внутрішньої дисципліни дитини, замість 
застосування до неї дисципліни зовнішньої, на 
вживання профілактичних заходів, тобто таких, які 
сприяють уникненню ситуацій, що можуть викли-
кати негативну поведінку [23].

Система Дж. Нельсен перетинається з п’ятьма 
принципами позитивного виховання відомого аме-
риканського психолога Дж. Грея [4].

1. Відрізнятися від інших – це нормально. 
Кожен із нас унікальний, тому задача батьків роз-
гледити неповторність своєї дитини та  допомогти 
їй реалізувати себе. Щодо засвоєння інформа-
ції Дж. Грей виділяє три категорії дітей, а саме: 
«ходоки» (навчаються повільно), «бігуни» (навча-
ються швидко) і «стрибуни» (довго залишаються 
без помітного результату, а потім раптом у них 
помічається значний прогрес).

2. Помилка – це нормально. Усі роблять 
помилки, і задача дорослих –навчити дитину 
визнавати свої помилки і просити вибачення. Крім 
того, діти не вміють любити себе. Якщо дорослі 
соромлять їх за кожну помилку, дитина вважає, 
що з нею щось не так. Відсутність покарання за 
помилку допомагає дитині навчитися спокійно її 
визнавати, брати на себе відповідальність і, зре-
штою, полюбити себе. Прохання має замінити 
накази, заохочення – покарання, тайм-аути – 
ляпаси та стусани.

3. Виявляти негативні емоції – це нормально. 
Важливо навчитися розпізнавати свої емоції, пра-
вильно виявляти, а надалі й контролювати. При-
йняття дитини з усіма її емоціями допомагає дитині 
розуміти саму себе, свої почуття, свої потреби.

4. Хотіти більшого – це нормально. Дитина 
має мріяти і вчитися просити батьків про те, що їй 
видається потрібним. Батьківська ж відмова спо-
нукає дитину продовжувати вести перемовини, 
аби досягти бажаного.

5. Не погоджуватися – це нормально, коли 
батьки залишають за собою останнє слово, не 
втрачають контроль, але дозволяють дитині мати 
свою думку, демонструють їй, що ця думка для них 
важлива. Це народжує довіру.

Позитивне виховання стає наріжним каменем 
педагогіки К. Роджерса, який у своїй книзі «Свобода 
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вчитися» вводить поняття «вчитель-фасілітатор» 
[11]. Роджеріанський портрет вчителя-фасілітатора 
може бути окреслений такими принципами: він має 
впевненість і повагу до учня; він має волю бути, 
жити своїми думками та почуттями в теперішньому 
часі; він визначає проблеми з навчанням і вико-
ристовує контракти; організує проєкти, допомагає 
поставити цілі; він забезпечує матеріал та засоби 
для навчання; він пропонує себе як ресурс. Так, 
фасилітатор є, перш за все, автентичною людиною, 
яка прагне виробити в учня правильні установки, 
щоб краще допомогти йому засвоїти знання.

Принципи позитивного виховання, сформульо-
вані в різні часи представниками гуманної педаго-
гіки, отримують підтвердження завдяки сучасним 
технологіям, які дали змогу зробити важливі від-
криття в галузі нейронаук – дисциплін, що вивчають 
функціонування головного мозку. У 1970 роках вони 
дали поштовх розвитку когнітивних нейронаук, які 
аналізують мозкові механізми уваги, пам’яті, мис-
лення, мови тощо. Останні з часом еволюціонували 
до соціально-афективних нейронаук SANS (Social 
and Affective Neuroscience), поява яких датується 
самим кінцем XX століття. Цей науковий напрям 
цікавиться процесами, що відбуваються в нашому 
мозку, коли ми переживаємо емоції, або коли ми 
спілкуємось з іншими людьми.

Висновки щодо процесів формування та функ-
ціонування дитячого мозку, зроблені в результаті 
численних досліджень, дають змогу переосмис-
лити весь процес навчання та виховання. Загалом 
мозок – складний орган зі своїми 100 мільярдами 
нейронів і нейромедіаторів, хімічних молекул, які 
передають інформацію від одного нейрона до 
іншого. Мозок дитини надзвичайно вразливий. 
Все, що переживає дитина в дитинстві та юності, 
матиме надзвичайно глибокий фізіологічний вплив 
на її мозок, оскільки будь-яка взаємодія змінює 
зв’язок між нейронами.

Наприклад, коли дитина зазнає словесного 
насильства («ти злий», «ти нестерпний», «ти неке-
рований», «ти ніколи нічого не досягнеш» ...), це 
спричиняє вироблення кортизолу (гормону стресу) 
в організмі дитини. Кортизол пошкоджує білу речо-
вину, яка забезпечує зв’язок між нейронами, він 
модифікує експресію певних генів і впливає на 
архітектуру мозку. Кортизол атакує нейрони, змі-
нює або навіть руйнує церебральні структури та 
нейрональні ланцюги в мозку дитини та викли-
кає розлади поведінки. Діти страждають від агре-
сії, тривоги, депресії, а пізніше, у підлітковому та 
дорослому віці в них можуть розвинутися ризико-
вана поведінка (насильство, залежність від алко-
голю, наркотиків), дисоціативні розлади (деперсо-
налізація, порушення особистості) та соматизація 
(тілесні прояви психологічного конфлікту) [14].

Так, дослідження М. Тейчера, вченого Гарвард-
ського університету, присвячені вивченню наслід-

ків емоційного насильства на кору головного мозку 
та нейрональні зв’язки в дітей, виявили велику 
кількість змін у структурах мозку (префронтальна 
кора, мигдалина, гіпокамп, мозолисте тіло та ін.) 
та нейрональних ланцюгах. Інші дослідження 
показали, що це також пошкоджує нейрональні 
ланцюги, які лежать в основі розуміння мови [28].

Коли ігнорується або неправильно розуміється 
емоція дитини, в неї розвивається стрес, який 
активує мигдалоподібне тіло мозку. Саме мигда-
лина, як центр сприйняття емоцій, змушує нас 
відчувати страх, попереджаючи про небезпеку, 
що загрожує нашому виживанню. Під дією стресу 
мигдалина викликає секрецію кортизолу та адре-
наліну, які дуже токсичні, коли присутні у великій 
кількості в незрілому мозку маленьких дітей. Адже 
він не здатний оцінити ситуацію, проаналізувати її 
та уникнути того, щоб гнів не перетворювався на 
агресивність чи емоційну кризу.

Крім того, страх і стрес, пов’язані з емоцій-
ним та фізичним насильством, зменшують гіпо-
камп – частину мозку, яка використовується для 
запам’ятовування та навчання. Заохочення ж та 
підтримка сприяють розвитку гіпокампа [22].

Протягом певного часу існувала думка, що для 
виховання самостійності в дітей, варто тримати 
дистанцію, не пестити їх занадто часто, не реа-
гувати одразу на плачі та крики немовлят. Новітні 
ж дослідження свідчать, що самотність – поганий 
сигнал для мозку. Людина є істотою соціальною. 
Усі соціальні взаємодії, які викликають чи то пози-
тивні, чи то негативні емоції, впливають на діяль-
ність нашої гормональної системи та нейрональні 
ланцюги. Виявляти прихильність, цілувати дитину, 
обіймати її, – все це сприяє дозріванню її мозку [26].

Виявлення та вираження своїх емоцій дозво-
ляє нам у будь-якому віці заспокоїти мигдалину, 
знизити рівень кортизолу в крові та запобігти емо-
ційному вибуху. Щоразу, коли дитина відчуває 
емпатію з боку іншої людини, в неї виділяється 
окситоцин, гормон комфорту та захищеності. 
Дофамін мотивує, це гормон бажання, окситоцин 
відповідає за довіру, емпатію та бажання спілкува-
тися з іншими [16].

Наші стосунки з дітьми мали бути якомога 
емпатійнішими, теплими та підтримуючими. Бути 
співчутливим до дитини не означає практикувати 
вседозволеність. Дорослий встановлює рамки 
і перенаправляє неадекватну поведінку, але не 
принижуючи та не знущаючись із дитини [15].

Таким чином, у галузі нейронаук з’явився тер-
мін «mothering», тобто материнське ставлення, 
що описує ставлення до дитини з емпатією, з 
підтримкою. Саме на необхідності такого став-
лення до учнів наполягає у своїй книзі «Щас-
ливі вчитися у школі» Катерін Геген: «Емпатія 
вчителя є потужним важелем успіху в навчанні» 
[18]. К. Геген наголошує, що підтримка емоцій  
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та материнське ставлення позитивно впливають 
на розвиток мозку, інтелектуальні та емоційні зді-
бності, навчання, пам’ять, концентрацію уваги, 
підтримують природну емпатію й співпрацю, 
допомагають зменшити стрес та заспокоїти емо-
ції. Коли дитину виховують з емпатією, вона стає 
співчутливою і більше не проявляє агресивної та 
асоціальної поведінки. Це змінює все суспільство.

Оскільки нейронауки свідчать, що все почина-
ється з емоцій, численні фахівці вважають, що 
варто було б ввести емоційній інтелект як окремий 
навчальний елемент освітньої програми. Мета цієї 
дисципліни – сформувати в дітей вміння розпізна-
вати емоції та керувати ними. Для цього в багатьох 
країнах (США, Китай, Гонконг, Австралія, Португа-
лія, Фінляндія, Великобританія, Ірландія, Сербія, 
Франція, деякі країни Південної Америки тощо) 
вже вводять у шкільну програму курс MindUp.

Програма релаксації MindUp – це навчальна 
практика, яка включає уроки емпатії, контролю 
емоцій та оптимізму, допомагаючи боротися зі 
стресом або депресією. Програма, створена в 
США в 2005 році після терактів 11 вересня, була 
розроблена актрисою Голді Хоун у співпраці з 
неврологами та психологами. Згідно з опитуван-
нями учасників програми, 86% дітей покращили 
своє самопочуття за допомогою MindUP, 88% 
дітей використовують техніки MindUp вдома, 83% 
дітей свідчать про те, що завдяки програмі вони 
покращили свою про-соціальну поведінку [23].

У Франції, незважаючи на відсутність акреди-
тації з боку Міністерства освіти, з 2015 року понад 
22 800 дітей та молоді (або 425 закладів) офіційно 
вже скористалися програмою, що включає уваж-
ність, із них 73% в початковій школі та 19% у коле-
джі, переважно в державному секторі (67%) [25].

У Великобританії з 2019 року запроваджено 
в школах обов’язковий курс навчання психічного 
здоров’я. Як експеримент програму запускають у 
370 школах для вивчення її користі для психічного 
здоров’я та самопочуття. Навчання має тривати 
до 2022 року [25].

Ж. Сіо-Факшен у своїй книзі «Все прямо тут: 
Медитація розширеної свідомості для дітей та під-
літків» пропонує сім етапів для усвідомлення та 
трансформації своїх емоцій [27]:

1) де ви відчуваєте емоції у своєму тілі? Цей 
перший етап дає змогу пов’язати емоції з тілес-
ними відчуттями (стискання, пощипування, пітні 
руки, стискання в грудях…);

2) зосередження на сприйнятті. На цьому етапі 
рекомендується  зосередитися на своїх тілесних 
відчуттях без прагнення їх змінити;

3) дихання. Третій етап передбачає концентрацію 
на диханні (вдих– видих), перенесенні дихання в те 
місце, де присутнє тілесне відчуття емоції. Рекомен-
дується дихати так, ніби повітря входить і виходить із 
цієї частини тіла, де зосереджена емоція;

4) спостереження за думками. На цьому етапі 
увага переноситься з відчуття і дихання на  думки. 
Потрібно просто спостерігати за думками, не 
чіпляючись за них;

5) повернення до місця, де виникла емоція. 
Кожен раз, як тільки ви усвідомлюєте, що заблу-
кали у своїх думках, ви маєте повернутися до того 
місця в тілі, де ви відчуваєте емоцію;

6) трансформація думок. На цьому етапи необ-
хідно спостерігати за думками та відчуттями, запи-
туючи себе: Чи вже трохи щось змінилося? Чи 
змінились емоції? Чи відчуваєте ви трохи менше 
смутку, гніву чи будь-яких інших емоцій?

7) Обмін досвідом з дитиною. На цьому етапі 
дорослим пропонують поділитися з дитиною своїм 
досвідом проведеної практики, враженнями, від-
чуттями, змінами емоційного стану.

Університет Бордо у 2019 році опублікував 
результати першого франкомовного дослідження 
впливу медитаційних практик на успіхи в навчанні 
та самопочутті дітей у школі, проведеного у парт-
нерстві з Бордоським центром охорони здоров’я 
населення (BPH – підрозділ Inserm та Універси-
тету міста Бордо), Інститутом кримінально-пра-
вових наук (ISCJ) та асоціацією «Дитинство та 
увага» (Enfance et attention). Дані понад 300 дітей 
(дошкільного та молодшого шкільного віку), їхніх 
батьків та вчителів свідчать, що через 8 тижнів 
медитативної практики зменшилися такі емоційні 
проблеми, як тривога та стрес, особливо в дітей 
із сильними емоційними та поведінковими роз-
ладами. Наприклад, у дітей 6-9 років помічається 
покращення стосунків із друзями, відчуття фізич-
ного, психологічного, сімейного та шкільного ком-
форту, значне зменшення тривожності [21].

Аналіз 39 досліджень, опублікованих між 2005 і 
2017 роками, дозволив оцінити позитивний резуль-
тат практики медитації розширеної свідомості дітьми 
за чотирма критеріями (навички уважності, акаде-
мічні та когнітивні показники, соціальні та емоційні 
навички, психологічне здоров’я та самопочуття) [29].

Висновки. Таким чином, позитивне вихо-
вання – це не просто перелік правил взаємодії між 
дорослими та дітьми, це необхідна умова фізіо-
логічного дозрівання кори головного мозку, який 
надалі керуватиме психологічно здоровою інтер-
акцією між людиною і світом, дасть людині змогу 
почуватися щасливою, розвинути свій творчий 
потенціал, сформує здорове суспільство без агре-
сії та насильства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК МЕТОДУ РОЗКРИТТЯ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ
PECULIARITIES OF SAND THERAPY AS A METHOD OF DISCLOSING 
THE CREATIVE POTENTIAL OF A CHILD

Стаття присвячена вивченню пісочної тера-
пії як інноваційної здоров’я-збережувальної 
технології для роботи з дітьми дошкільного 
віку, що дає змогу розкрити індивідуальність 
кожної дитини, розв’язати її психологічні 
проблеми, розвинути здатність усвідомити 
свої бажання і знаходити можливість їх реа-
лізації. Проаналізовано особливості пісочної 
терапії як методу, що створює широкі мож-
ливості для повноцінного розкриття всіх 
потенціалів розвитку особистості дошкіль-
ника. Встановлено, що сендплей позитивно 
впливає на становлення й розвиток гармо-
нійної особистості дитини дошкільного віку 
через вплив на емоційно-почуттєву сферу, 
інтелектуальні та комунікативні здібності, 
психофізіологічний стан.
Індивідуальні заняття з використанням 
методів пісочної терапії допомагають 
дітям забезпечити їх ефективне емоційне 
реагування, усвідомити свої почуття, пере-
живання, емоційні стани, підвищити впев-
неність у собі. Завдання пісочної терапії 
зорієнтовані на те, щоб допомогти дитині 
та узгоджуються з внутрішнім прагненням 
дитини до самоактуалізації, а саме:  фор-
мування цілісного, сильного і здорового «Я», 
забезпечення рівноваги між внутрішнім 
світом переживань і потреб та зовнішнім 
соціальним світом, згладження психологіч-
них травм; вони дають емоційну розрядку 
та й одночасно допомагають стимулю-
вати поведінкову активність, спонукають 
дитину до гри, удосконалення координації 
рухів, дрібної моторики, орієнтації у про-
сторі, формування навичок позитивної 
комунікації, відчуття внутрішнього психоло-
гічного комфорту.
Виходячи з цього, було зроблено висновок, 
що гра в пісок є ефективною психологіч-
ною допомогою у формуванні впевненості 
та самооцінки дитини, гармонізації вну-
трішнього емоційного стану, особливо в 
конфліктах, вразливості або в будь-яких 
травматичних ситуаціях, відкриває потен-
ційні можливості дошкільника, розвиває  його 
фантазію  і творчість.
Завдяки впровадженню пісочної терапії у 
практику роботи дошкільних навчальних 
закладів ми можемо впливати на креатив-
ність, уяву, розвиток  емоційної сфери та 
психологічний тонус дошкільників.
Ключові слова: сендплей, юнгіанська тео-
рія, пісочна терапія, ігри з піском, малювання 
піском, казки на піску.

The article is devoted to the study of sand ther-
apy as healthy preserving innovative technology 
dedicated to work with children of the preschool 
age. Sand therapy allows psychologists to reveal 
an individuality of every child, to solve psycho-
logical problems, to develop children’s ability to 
recognize their desires and find possibilities of 
their implementation. In this article the features 
of sand therapy as a method of creating exten-
sive opportunities for full disclosure of children’s 
potential are discussed. It was established that 
sandplay has a positive effect on formation and 
development of a child’s balanced personality. 
This effect is shown through its impact on emo-
tional and sensual sphere, intellectual and com-
municative abilities, psycho-physiological state.
It was concluded on this basis that sand-play 
is an effective psychological aid in shaping of 
child’s self-confidence and self-esteem, harmo-
nization of internal emotional state, especially 
in conflicts, vulnerability or within any traumatic 
situations.  Individual lessons with the use of 
sand therapy methods contribute to ensur-
ing children’s effective emotional response, to 
realizing their feelings, experiences, emotional 
states, to increasing self-confidence. The tasks 
of sand therapy are focused on helping the child 
and are consistent with the child’s inner desire 
for self-actualization, namely: the formation of a 
holistic, strong and healthy “I”, ensuring a bal-
ance between the inner world of experiences and 
needs and the outer social world; smoothing of 
psychological traumas; they give emotional relief 
and at the same time help to stimulate behav-
ioral activity, encourage the child to play; improve 
coordination of movements, fine motor skills, ori-
entation in space; contribute to the formation of 
skills of positive communication, feeling of inter-
nal psychological comfort.
It was concluded on this basis that sand-play 
is an effective psychological aid in shaping of 
child’s self-confidence and self-esteem, harmo-
nization of internal emotional state, especially 
in conflicts, vulnerability or within any traumatic 
situations, opens the potential of the preschooler, 
develops his imagination and creativity.
Thanks to sand therapy introduction into the 
practice of pre-school education institutions we 
can influence on preschoolers’ creativity, imagi-
nation, development of their emotional sphere 
and psychological tone.
Key words: sand-play, Jungian theory, sand 
therapy, preschool age, playing with sand, sand 
painting, tales on the sand.
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РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Останнім часом у дитячих колективах поряд зі зви-
чайними дітьми з’являється дедалі більше особли-
вих дітей, які потребують більшої  уваги (тривожні, 
невпевнені в собі, гіперактивні, сором’язливі, 

імпульсивні, агресивні). Основними причинами 
прояву нестандартної поведінки дітей є неста-
більність соціально-економічного стану в державі, 
погляд на самоцінність людини не з точки зору 
загальнолюдських, морально-духовних цінностей, 
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а сприйняття її як об’єкта матеріальних цінностей, 
психолого-педагогічна необізнаність сім’ї, дефі-
цит батьківської любові або, навпаки, надмірна 
батьківська опіка, інформаційна перенасиченість 
(телепередачі, комп’ютерні ігри, нераціональне 
використання мережі Інтернет).

Проблема створення психоемоційного комфорту 
в дитячому колективі є нагальною потребою закла-
дів дошкільної освіти. Для досягнення цієї мети 
використовуються різноманітні методики: психогім-
настика, кольоротерапія, дихальна саморегуляція, 
зображувальна терапія (ізотерапія), драматерапія, 
казкотерапія, пісочна терапія (сендплей) та ін.

Найсприятливішим для пісочної терапії є саме 
дошкільний вік. Під час ігор із піском діти отриму-
ють велике емоційне задоволення, в них розвива-
ється координація рухів, дрібна моторика, орієн-
тація у просторі, сенсорно-перцептивні здібності, 
зокрема тактильна кінестетична чутливість, вони 
отримують змогу проявити як вербальну, так і 
невербальну активність, у них під час гри форму-
ються та розвиваються навички позитивної кому-
нікації  й творчі здібності.

Заняття та ігри з піском піднімають у дітей 
настрій, викликають радість, дають змогу зробити 
процес виховання й навчання природним, при-
носять щастя відкриття й задоволення. Будь-які 
самостійні ігри дітей із піском, від простих мані-
пуляцій (пересипання, закопування, здування) до 
складних сюжетно-рольових ігор, мають психопро-
філактичну цінність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Представники юнгіанської школи  займалися  роз-
робкою концепції «пісочної терапії». Вони ство-
рили систему пісочних ігор, спрямованих на 
навчання та розвиток особистості, щоб викорис-
товувати унікальні можливості піску на практиці. 
Зокрема,  сучасні вчені, психологи, педагоги: Т. Гра-
бенко, Н. Дикань, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, М. Кисе-
льова, Т. Гречишкіна, Л. Лебедєва, Н. Маковецька, 
А. Коваленко, Н. Юрченко, Н. Мірошниченко, 
Н. Сакович, Л. Шик та ін. досліджують питання 
запровадження ідей юнгіанської пісочної терапії 
(sеndplay) в роботу з  дошкільниками, які мають 
різні соціально-психологічні проблеми розвитку.

Принцип «терапії піском» був запропонований 
К.Г. Юнгом (1875–1961) – швейцарським психоте-
рапевтом, засновником аналітичної терапії. При-
родна потреба людини діяти з піском і сама його 
структура підказали Юнгу таку ідею. Гра з піском як 
консультативна методика була описана англійським 
педіатром М. Ловенфельдом у 1939 р.  Концепцію 
«терапії піском» розробляла представниця юнгів-
ської школи, швейцарський аналітик Д. Калфф [10]. 
На сучасному етапі дослідженням пісочної терапії 
активно займаються психологи Т. Зінкевич-Євстиг-
нєєва і Т. Грабенко.  Зокрема,  у своєму  посібнику 
«Чудеса на піску» вони описали систему ігор із 

піском, спрямованих на навчання й розвиток осо-
бистості дитини. Запропонований метод дає змогу 
гармонізувати (упорядкувати) внутрішній душевний 
хаос за допомогою кількох механізмів: 1) опрацьо-
вування ситуацій, що травмують психіку, на симво-
лічному рівні; 2) відрегулювання негативного емо-
ційного досвіду під час творчого самовираження; 
3) розширення внутрішнього досвіду; 4) зміна став-
лення до себе, до свого минулого, сьогодення і 
майбутнього; 5) зміцнення довіри до світу, розвиток 
нових, продуктивних взаємин зі світом [7].

У пісочній терапії діють загальні принципи, 
визначені Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєвою. Принципи 
задають «правила й умови гри», вони є у кож-
ному нашому «кроці» та дії.  Перший принцип 
«комфортного середовища» необхідний, щоб 
дитина почувалася комфортно і безпечно; треба 
формулювати інструкцію до ігор у казковій формі, 
уникати негативного оцінювання дій дитини, ідей, 
результатів і заохочувати фантазію і творчий 
підхід. Є й інші  важливі принципи, такі як «без-
умовного ухвалення», «доступності інформації», 
«конкретизації», «об’єктивності», «орієнтації на 
потенційний ресурс дитини», «інтегрованості в 
соціальне середовище» [8, c. 11].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
пісочна терапія практикується нещодавно, вона 
вже встигла зарекомендувати себе як ефективний 
метод психокорекції у дітей з особливими освіт-
німи потребами. Заняття з пісочної терапії є дуже 
корисними для них, бо найчастіше в таких дітей 
відбувається затримка мовлення, психічного розви-
тку, когнітивних здібностей, часто спостерігаються 
порушення емоційно-вольової сфери. У дітей 
можуть розвиватися різні психологічні проблеми, 
«комплекси». Перш за все, це «комплекс неповно-
цінності», невпевненість у собі, що може призвести 
до соціальної дезадаптації (дитина замикається в 
собі, стає дратівливою, починає уникати одноліт-
ків). Тому потрібно велику увагу приділяти психо-
емоційному здоров’ю дітей з особливими потре-
бами [4]. Найбільш продуктивним і дієвим методом 
організації діяльності з такими дітьми, як показує 
досвід, є, насамперед, пісочна терапія.

Виклад основного матеріалу. Уже доведено, 
що дошкільники, які активно гралися в дитинстві в 
піску, частіше зростають упевненими й успішними. 
Перенесення традиційних педагогічних занять у 
пісочницю дає більший результат, ніж стандартні 
форми навчання. Зокрема, істотно посилюється 
бажання дитини дізнаватися щось нове, експери-
ментувати і працювати самостійно [2].

У пісочниці активно розвивається тактильна 
чутливість. В іграх ыз піском гармонійно й інтен-
сивно розвиваються всі пізнавальні функції 
(сприйняття, увага, пам’ять, мислення), а також 
мовлення й моторика. Удосконалюється розвиток 
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наочно-ігрової діяльності, що надалі сприяє розви-
тку сюжетно-рольової гри та комунікативних нави-
чок поведінки дитини. Пісок і вода здатні стабілізу-
вати емоційний стан дошкільників та спонукати до 
розкриття  їхніх творчих здібностей.

В основу пісочної терапії з дітьми покладені уяв-
лення про тісний взаємозв’язок між дрібною мото-
рикою і розвитком півкуль головного мозку [3]. Під 
час будь-якої взаємодії з піском використовуються 
обидві руки, часом одночасно, завдяки цьому від-
бувається позитивний вплив на розвиток правої та 
лівої півкулі, а так само їх взаємодії. У дітей покра-
щується емоційний стан, активно розвивається 
дрібна моторика, адже кожен елемент малюється 
певним пальчиком певної руки, а маленькі фігури 
спонукають дітей задіяти повністю всю кисть руки: 
і долоню, і пальці. Дитина вчиться володіти сво-
їми руками, заспокоюється, тренує увагу, уяву, в 
результаті чого зміцнюється її нервова система. 
Давно встановлено тісний взаємозв’язок розвитку 
дрібної моторики і мовлення [5].

Після кількох піщаних занять діти починають 
активніше говорити, стають спокійнішими, актив-
ніше взаємодіють з іншими дітьми, в них підвищу-
ється інтерес до занять, бо все відбувається в при-
родній і звичній  для дитини ігровій формі. Заняття 
проходять під музичний супровід. Найчастіше це 
класична музика, яка стимулює уяву і допомагає 
дитині зняти психоемоційне напруження.

Пісочна терапія дає змогу зняти контроль сві-
домості, вивільняє творчий потенціал і внутрішні 
почуття, дозволяє пропрацювати психотравмуючі 
ситуації, забезпечує безпосередньо гру, є творчою 
мовою для дітей і забезпечує регрес для більш 
старших, не має обмежень для використання з 
дітьми різних вікових груп, які мають різний інте-
лектуальний рівень,  можливість перейти з ролі 
потерпілого в роль творця, доповнення до інших 
методів роботи, таких як ізотерапія, кольоротера-
пія,  казкотерапія.

Терапія піском може відображати невербальну 
форму психотерапії, яка знаходиться на глибин-
ному невербальному рівні. Глибоко в підсвідо-
мості знаходяться самозцілюючі можливості пси-
хіки і проявляються вони за певних умов, а саме  
у творчій роботі з піском.

Завдання пісочної терапії, як  інших арт-методів, 
полягає у тому, щоб зняти внутрішню напругу та 
отримати емоційне задоволення, активізувати 
творчі здібності дитини та розкрити її індивіду-
альність і фантазії, подолати комплекси  та вирі-
шити  інші психологічні проблеми, сформувати 
позитивне ставлення до себе і оточуючого світу [6].

Перевага пісочної терапії, на думку Н. Сакович, 
у тому, що вона сприяє процесу індивідуалізації, 
вивільняє творчий потенціал, внутрішні почуття, 
сприймання й актуалізує спогади, забезпечує 
багатогранний досвід завдяки  символічним зна-

ченням, сприяє поверненню дитини до минулого 
досвіду з метою повторного переживання,  ство-
рює місток між несвідомим та свідомим, внутріш-
нім та зовнішнім, духовним і фізичним, невербаль-
ним і вербальним, забезпечує безпосередню гру, 
де немає жодного правильного або неправиль-
ного шляху,  дозволяє позбутися контролю свідо-
мості;  є природною умовою для дітей;  у ній від-
сутні перепони для спілкування з дітьми різного 
віку та інтелектуального статусу. Пісочна терапія 
є доповненням до інших методів психокорекційної 
та психотерапевтичної роботи [9].

Сучасні дослідники-практики стверджують, що, 
граючись із піском і мініатюрними фігурками, діти 
наближують до себе власний внутрішній світ, щоб 
уважніше розглянути його, зрозуміти свої бажання, 
відкрити джерела внутрішньої сили, побачити, як 
краще вийти зі складної ситуації. Ігри дають змогу 
реально відчути політ фантазії та дитячу радість 
відкриття. Створена дитиною картина з піску  
є продуктом творчості. У процесі терапії піском  
у дошкільника формуються стосунки з одноліт-
ками та з самим собою. Картини з піску дають 
змогу творчо змінювати форму, сюжет, події, вза-
ємини. Оскільки гра відбувається в контексті каз-
кового світу, дитина може творчо змінити ситуацію 
або стан, який тривожить її в цей момент.

Перетворюючи ситуацію в пісочниці, вихова-
нець набуває досвіду самостійного вирішення як 
внутрішнього, так і зовнішнього конфлікту. Нако-
пичений досвід самостійних конструктивних змін 
переноситься в реальність. У пісочниці з’являється 
додатковий акцент на тактильну чутливість – 
«мануальний інтелект» дитини. Перенесення тра-
диційних навчальних і розвивальних завдань  
у пісочницю суттєво підвищує мотивацію до 
занять.  Інтенсивніше й гармонійніше від-
бувається розвиток пізнавальних процесів.  
Пісок має чудову властивість нівелювати нега-
тивну психічну енергію. У процесі навчальної 
роботи відбувається гармонізація психоемоцій-
ного стану дитини. Використання пісочниці дає 
комплексний навчально-терапевтичний ефект.

Форми і варіанти пісочної терапії визначаються 
особливостями конкретної дитини, специфічними 
завданнями роботи та її тривалістю. Ігрові методи 
застосовуються з метою діагностики, профілак-
тики, надання первинної психологічної допомоги 
в процесі короткострокової психотерапії, а також 
тривалого психологічного впливу, на розвиваючих 
заняттях із корекції психічних процесів.

Завдання пісочної ігротерапії орієнтовані на те, 
щоб допомогти дитині розвинути більш позитивну 
Я – концепцію, підвищити самооцінку, знайти віру 
в себе, оволодіти почуттям контролю, стати більш 
відповідальною у своїх діях і вчинках, навчитися 
висловлювати свої думки, почуття й емоційні 
переживання, навчити способів самовираження.
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Дитина у процесі пісочної гри висловлює свої 
найглибші емоційні переживання, тому звільня-
ється від страхів. Використовуючи іграшки, вона 
висловлює все те, що їй важко сказати. Кожна 
вибрана іграшка втілює будь-який персонаж, який 
взаємодіє з іншими героями. Дошкільник сам при-
думує, про що вони говорять або що роблять. 
В усіх випадках малюк почуває себе господарем 
свого маленького світу. Те, що спершу таїлося в 
глибині дитячої душі, виходить на поверхню пісоч-
ниці; персонажі гри оживають, висловлюючи най-
більш актуальні для дитини почуття і думки.  Все 
це допомагає дітям будувати власний світ й обі-
грувати в ньому різні внутрішні проблеми.

На думку К. Юнга, процес гри з піском вивіль-
няє заблоковану енергію і активізує можливості 
самозцілення, закладені в людській психіці [10]. 
Використання такого ігрового методу сприяє 
поліпшенню психологічного та емоційного благо-
получчя дітей та стабілізації їхнього соматичного 
здоров’я.

Ігровий метод не вимагає багато індивідуаль-
них занять і в процесі допомагає швидше вирішити 
невеликі психологічні проблеми дитини. Їй пропо-
нується роль ведучого, чарівника, який створює 
свою чарівну країну, свою казку. Психолог активно 
грає разом із дитиною, пропонує різні проблемні 
ситуації. Дитина самостійно або спільно з психоло-
гом знаходить виходи з них. Безпосередньо перед 
грою дитину потрібно познайомити з піском. Для 
цього психолог показує можливі методи роботи з 
піском: пересипати його, мнути, будувати, можна 
робити різні відбитки, маніпулювати іграшками на 
піску. Потім дитині пропонуються теми, співзвучні 
з її проблемою: «Моя сім’я», «Моя група», «Мій 
День народження», «Мій похід у зоопарк», або 
розігрується казка, яку розпочинає психолог і про-
довжує дитина.

Також пісочну терапію використовують із метою 
діагностики, наприклад, методика «Моя сім’я – на 
піску» є набагато інформативнішою, ніж малюнок 
«Моя сім’я». На піску дитині простіше маніпулю-
вати фігурками, вона починає ними гратися, взає-
модіяти. Психолог звертає увагу на те, як дитина їх 
розгортає, закопує або ховає в будиночках, послі-
довність дій, чи відповідає сюжет заданій темі, які 
фігурки використовуються для кожного члена сім’ї, 
як вони згруповані, який ступінь близькості і від-
даленості один від одного, які кордони бувають 
у родині та ін. Також під час заняття з дитиною 
психолог може з’ясувати рівень розвитку мови; 
стан ігрової діяльності (іграшки просто розкидані в 
пісочниці, чи присутній сюжет у картинки); емоцій-
ний розвиток і стиль сімейних стосунків (діалоги 
між героями). Психолог все реєструє в протоколі, а 
наприкінці гри  фотографує пісочницю, використо-
вуючи результати цієї діагностики у своїй подаль-
шій корекційній роботі.

Крім того, пісочна терапія актуальна в під-
групових корекційно-розвивальних заняттях. На 
корекційних заняттях використовується як сухий 
пісок, так і мокрий. Заняття можуть проводитися 
індивідуально, в парах, в підгрупах, залежно від 
мети і завдань. У корекційно-розвивальних занят-
тях краще використовувати «чарівні» фігури: 
пісочний чоловічок – володар піску, пісочна фея, 
різні чаклунки, а також ритуали входження в казку 
через «чарівну» кулю, подаровану казковою феєю 
або «чарівний» тунель, що допомагає потрапити в 
казкову пісочну країну.

У роботі з дітьми з особливими потребами, які 
мають порушення опорно-рухового апарату, пісок 
більше використовується для розвитку дрібної 
моторики рук. Для цього підходить мокрий пісок: 
він гірше висипається з пісочниці, з ним набагато 
зручніше грати, будувати щось, робити відбитки. 
Мокрий пісок рекомендується дітям із підвищеним 
фізичним і емоційним тонусом – гіперактивним, 
агресивним. Коли дитина мне пісок, вона знімає 
фізичне й емоційне напруження. Таким дітям 
можна пропонувати робити з піску споруди, різні 
пасочки, руйнувати їх і далі стимулювати дітей до 
будівництва більш красивих форм [1, с. 59].

Висновки. Отже, метод пісочної терапії допо-
магає дитині відтворити те, що вона поки що 
сама не усвідомлює, тому не може проговорити, 
а досвідчений дитячий психолог отримує змогу 
інтерпретувати дитячу історію та допомогти вихо-
вателям та батькам зрозуміти почуття, емоції 
дитини, адже гра на піску дає змогу доторкнутися 
до глибин дитячої душі. Завдання пісочної тера-
пії зорієнтовані на те, щоб допомогти дитині, та 
узгоджуються з внутрішнім прагненням дитини до 
самоактуалізації, а саме:  формування цілісного, 
сильного і здорового «Я», забезпечення рівноваги 
між внутрішнім світом переживань і  потреб та 
зовнішнім соціальним світом;  позбавлення психо-
логічних травм; емоційна розрядка та й одночасно 
допомога у стимулюванні поведінкової активності, 
спонукання дитини до гри; удосконалення коорди-
нації рухів, дрібної моторики, орієнтації у просторі; 
формування навичок позитивної комунікації, що 
відкриває потенційні можливості дошкільника, 
розвиває його фантазію  і творчість.

Завдяки впровадженню пісочної терапії у прак-
тику роботи дошкільних навчальних закладів 
ми можемо впливати на креативність, уяву, роз-
виток  емоційної сфери та психологічний тонус 
дошкільників.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бережна Н.Ф. Використання пісочниці в корек-

ції емоційно-вольової та соціальної сфер дітей ран-
нього молодшого дошкільного віку. Дошкільна педа-
гогіка. 2006. № 4. С. 56–60.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник 
Київ : Академія, 2001. URL: https://pedagogy.lnu.edu.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

236 Випуск 36. 2021

ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf (дата 
звернення: 03.06.2021).

3. Гречишкіна А., Коваленко Н. Пісочна психоте-
рапія.  Палітра педагога. 2010.  № 5. С. 10–14.

4. Газолишин В. Про Піскову терапію. 
URL:  http://pisok.com.ua/component/content/article/46-
pro-piskovu-terapiju.html (дата звернення: 20.05.2021).

5. Эльконин Д.Б. Психология игры. Москва :  
Педагогика, 1978. 301 с.

6. Єпанчінцева О.Ю. Роль пісочної терапії в роз-
витку емоційної сфери дітей дошкільного віку.  Санкт-
Петербург, 2010.  80 с.

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. 
Чудеса на песке: практикум по песочной терапии. 
Санкт-Петербург : Речь, 2007. 340 с. URL:  https://
knigaplus.ru/katalog/books/psihology/chudesa_na_

peske_praktikum_po_pesochnoj_terapii_5077/ (дата 
звернення: 22.05.2021).

8. Пісочна терапія в роботі з дошкільниками / упо-
ряд. Л. Шик, Н. Дикань, О. Гладченко, Ю. Черкасова. 
Харків, 2012.  127 с. URL: http://osnova.com.ua/preview/
book/2315/%D0%94%D0%9D%D0%A23%20Pisochna_
terapia-%D0%B41.pdf (дата звернення: 2.06.2021).

9. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры 
на мосту. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 176 с. URL: 
https://xn--40-8kcdm4bxatkjf.xn--p1ai/images/19-20/
uslugi/sakovich_igry_na_mostu.pdf (дата звернення: 
03.06.2021).

10. Штейнхардт Л.Ш. Юнгианская песочная пси-
хотерапия. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 320 с. 
URL: https://www.twirpx.com/file/1565194/(дата звер-
нення: 03.03.2021).



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

237

  ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ЯК КЛЮЧОВА 
ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
FEATURES OF OVERCOMING DIFFICULTIES AS A KEY PEDAGOGICAL 
PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE 
OF NON-LINGUISTIC STUDENTS IN THE PROCESS OF A FOREIGN 
LANGUAGE ACQUISITION

Стаття присвячена проблемам, пов’язаним 
із труднощами студентів нелінгвістичних 
закладів вищої освіти у процесі вивчення 
іноземної мови, та способами їх подолання 
як основній педагогічній умови розвитку 
пізнавальної самостійності. Констато-
вано, що пізнавальна самостійність являє 
собою особистісну якість студентів, що 
включає три компоненти: когнітивний, 
ціннісний та діяльнісний. Виділено погляди 
на визначення «бар’єрів» (труднощів), що 
виникають у процесі самостійної пізнаваль-
ної діяльності студентів. Визначено, що 
типологія труднощів включає лінгвістичні, 
дидактичні, мотиваційні, соціокультурні 
та вікові. Дослідники визначають основні 
причини виникнення труднощів та класи-
фікують їх. Доведено, що до лінгвістичних 
труднощів належать труднощі, викликані 
низьким рівнем лінгвістичної компетент-
ності студентів і несформованістю меха-
нізму самоконтролю. Причиною цього нази-
вають інтерференцію рідної мови і низький 
рівень розвитку самоконтролю студентів. 
Автори розглядають також причини виник-
нення труднощів дидактичного характеру 
та шляхи їх усунення, що вимагають роз-
робки гнучких навчальних планів, варіатив-
них навчальних програм і вибору методів 
навчання, що створюють умови для опти-
мального розвитку пізнавальної діяльності 
майбутнього фахівця. Доведено, що причи-
ною виникнення труднощів є низький рівень 
мотивації до вивчення іноземної мови та орі-
єнтація на пізнання як цінність. Такі факти 
стали підставою для розвитку потреби і 
ціннісного ставлення студентів до процесу 
пізнання в процесі професійно орієнтова-
ного навчання та інтенсифікації процесу 
навчання за рахунок використання спеціа-
лізованих активних методів навчання і цін-
нісно орієнтованих навчальних технологій. 
Проаналізовано та вивчено соціокультурні 
відмінності в системі мов. Обґрунтовано, 
що для подолання труднощів, викликаних 
соціокультурними відмінностями, необхідно, 
щоб лінгвокраїнознавчі тексти включали як 
функціональну країнознавчу інформацію, так 
і фонову. Вказано на те, що незнання вікових 
і психологічних особливостей особистості 
студента може також стати причиною 
виникнення труднощів під час навчання іно-
земної мови. Запропоновано сформувати 
систему специфічних способів навчання, 
яка стане основою саморегуляції навчальної 
діяльності та створить ефективні умови 
для засвоєння іноземної мови та розвитку 
пізнавальної самостійності студентів.
Ключові слова: пізнавальна самостійність, 
типологія труднощів у процесі оволодіння 

іноземною мовою, студенти нелінгвістич-
них закладів вищої освіти, причини виник-
нення труднощів, самоконтроль, мовна ком-
петентність, самооцінка.

The article is devoted to the problems associated 
with difficulties and ways to overcome them as the 
main pedagogical prerequisite for the develop-
ment of cognitive independence of non-linguistic 
students in the process of a foreign language 
acquisition. It is stated that cognitive indepen-
dence is a personal quality of students, which 
includes three components: cognitive, value and 
activity. A number of points of view on the defini-
tion of “obstacles” (difficulties) that arise in the pro-
cess of independent cognitive activity of students 
exists. It has been determined that the typology 
of difficulties includes linguistic, didactic, motiva-
tional, sociocultural and those of age. Research-
ers identify the main causes of difficulties and 
classify them. It is proved that linguistic difficulties 
include difficulties caused by the low level of lin-
guistic competence of students and the immaturity 
of the mechanism of self-control. The reason for 
this is the interference of the native language and 
the low level of students’ self-control development. 
The authors also consider the causes of didac-
tic difficulties and ways to eliminate them, which 
require the development of flexible and varied 
curricula, and the choice of teaching methods that 
create conditions for optimal development of cog-
nitive activity of the future specialist. It is proved 
that the reason for the difficulties is the low level 
of motivation to learn a foreign language and the 
focus on cognition as a value. Such facts became 
the basis for the development of needs and val-
ued attitude of students to the process of cognition 
in the course of vocational training and intensifi-
cation of the learning process through the use of 
specialized active teaching methods and value-
oriented learning technologies. Sociocultural dif-
ferences in the system of languages are analyzed 
and studied. It is substantiated that in order to 
overcome the difficulties caused by socio-cultural 
differences, it is necessary that linguistic and eth-
nographic texts include both functional and ethno-
graphic information. It is pointed out that ignorance 
of the age and psychological characteristics of the 
student’s personality can also cause difficulties in 
learning a foreign language. It is suggested to form 
a system of specific methods of learning, which 
will be the basis of self-regulation of educational 
activities and will create effective conditions for a 
foreign language acquisition and the development 
of cognitive independence of students.
Key words: cognitive independence, typology of 
difficulties in the process of a foreign language 
acquisition, non-linguistic students, causes of dif-
ficulties, self-control, linguistic competence, self-
assessment.

УДК 378.14. 811.111
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.49

Рідель Т.М.,
канд. пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Сумського національного  
аграрного університету

Кириченко Т.О.,
канд. екон. наук,
старший викладач  
кафедри іноземних мов
Сумського національного  
аграрного університету

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

238 Випуск 36. 2021

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
З огляду на те, що система вищої освіти має за 
мету не лише сформувати певну систему знань, 
але й виокремити професійні якості майбутніх 
фахівців, що поєднують у собі уміння набувати нові 
знання та творчо їх застосовувати в різних ситу-
аціях, прагнучи такого виду діяльності, сучасне 
поняття вищої професійної освіти тісно пов’язує 
хід і результати навчання з рівнем організації піз-
навальної самостійності студентів. На нашу думку, 
цей феномен являє собою особистісну якість сту-
дентів, що включає три компоненти: когнітивний, 
ціннісний та діяльнісний. Ці сторони існують у тіс-
ній єдності і взаємозумовлені, бо можна прагнути 
до пошуку знань, але не вміти їх здобувати внаслі-
док «бар’єрів» (труднощів), що виникають у про-
цесі самостійної пізнавальної діяльності студен-
тів. Це призводить до зниження рівня мотивації, 
віри у власні сили і здібностіотже, ціннісного став-
лення студентів до самостійної пізнавальності. 
Саме тому ми розглядаємо проблему труднощів 
і способів їх подолання як ключову педагогічну 
умову розвитку пізнавальної самостійності студен-
тів нелінгвістичних закладів вищої освіти в процесі 
вивчення іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зміст поняття «пізнавальна самостійність» роз-
крито в багатьох психолого-педагогічних роботах. 
Різні аспекти самостійної роботи студентів розгля-
нуто в чисельних дослідженнях вітчизняних педа-
гогів, таких як В. Бондар, Г. Гецов, Н. Кічук, Н. Кузь-
міна, А. Малибог, М. Никаноров, П. Підкасистий та 
інших. Теоретичний аналіз проблеми труднощів 
і способів їх подолання як ключова педагогічна 
умова розвитку пізнавальної самостійності сту-
дентів дає нам змогу розглянути причини виник-
нення труднощів та знайти шляхи та способи їх 
подолання, таким чином створюючи умови для 
ефективного розвитку пізнавальної самостійності.

Під «утрудненням», «бар’єром» діяльності ми, 
слідом за І.А. Зимньою, розуміємо суб’єктивне 
утворення, переживання суб’єктом певної склад-
ності, незвичності, нестандартності, суперечли-
вості ситуації [3, с. 346].

Утруднення в спілкуванні (діяльності) – це 
суб’єктивно пережитий людиною стан «збою» в 
реалізації прогнозованого (планованого) спілку-
вання, її дій, нерозуміння тексту (повідомлення), 
нерозуміння партнера, зміни комунікативної ситу-
ації, власного психологічного стану і т. і. Труднощі 
проявляються у формі зупинки, перерви діяльності, 
самого спілкування, неможливості їх подолання [8].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукової літератури 
свідчить про недостатнє теоретичне обґрунту-
вання розробки технології розвитку пізнавальної 
самостійності студентів, типології труднощів, що 
виникають у процесі вивчення іноземної мови 
і призводять до виникнення помилок у процесі 
навчання різним видам мовленнєвої діяльності, 

а саме читання (розуміння) текстів іноземною 
мовою, причин виникнення труднощів та способів 
їх подолання.

Мета статті. У зв’язку з вищевикладеним вини-
кає необхідність авторської класифікації труд-
нощів, причин їх виникнення та способів їх подо-
лання, що ми й поставили собі за мету.

Виклад основного матеріалу. Серед переліку 
завдань, що ми поставили собі в процесі розробки 
технології розвитку пізнавальної самостійності сту-
дентів, роботи над створенням навчального посіб-
ника з професійно орієнтованого навчання англій-
ської мови за спеціальністю 293 «Міжнародне 
право», першою стояла задача виявити типологію 
труднощів, що виникають в процесі вивчення іно-
земної мови.  Під час науково-експериментальної 
роботи ми виявили таку типологію труднощів:

– лінгвістичні;
– дидактичні;
– мотиваційні;
– соціокультурні;
– вікові.
До причин виникнення труднощів того чи іншого 

плану слід зарахувати:
– низький рівень лінгвістичної компетентності 

студентів;
– несформованість механізму самоконтролю;
– низький рівень мотивації до вивчення інозем-

ної мови та орієнтації на пізнання як цінність;
– соціокультурні відмінності в системі мов;
– ігнорування обліку індивідуальних і вікових 

чинників.
Лінгвістичні труднощі. До лінгвістичних труд-

нощів ми зараховуємо труднощі, викликані низь-
ким рівнем лінгвістичної компетентності студентів і 
несформованістю механізму самоконтролю.

Під лінгвістичною компетентністю ми розумі-
ємо володіння мовними засобами, процесами 
створення і розпізнавання тексту.

До причин, що викликають лінгвістичні труд-
нощі, ми зараховуємо інтерференцію рідної мови і 
низький рівень розвитку самоконтролю студентів.

Під інтерференцією розуміється зумовлений 
об’єктивними розбіжностями процес конфліктної 
взаємодії мовних механізмів, що виявляється 
зовні у відхиленнях мовлення білінгва від зако-
номірностей однієї мови під впливом негативного 
впливу іншої або внаслідок внутрішньомовних 
впливів аналогічного характеру [10, с. 14].

Типовим прикладом інтерференції української 
мови є вживання питально-заперечних речень 
замість питальних внаслідок інтерференції укра-
їнської мови: «Ти не знаєш? – “Don’t you know?” 
замість “Do you know?”, «Чи не міг би ти...?» – 
“Couldn’t you...?” замість “Could you...?” і т. і.

Ми вважаємо, що одним із прийомів подолання 
труднощів інтерференції рідної мови є дотримання 
принципу наочності: різні види зорової наочності 
(таблиці, малюнки, схеми, відеофільми) несуть у 
собі велику кількість інформації, в той час як різні 
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види слухової наочності (вірші, пісні і т. п.) є гар-
ною мотивацією для студентів.

З метою подолання лінгвістичних труднощів 
у процесі цілеспрямованого навчання іноземної 
мови викладач має сформувати у студентів нави-
чки самоконтролю і користування ним. Самокон-
троль – це внутрішній механізм мовленнєвої та 
розумової діяльності, який регулює оволодіння 
зовнішньою мовленнєвою діяльністю [2].

Відомо, що самоконтроль у своєму розвитку 
має дві форми реалізації – мимовільну і довільну. 
У процесі навчання іноземної мови навчання 
самоконтролю варто починати з опори на довільну 
увагу, що веде до довільного самоконтролю. Пере-
хід на рівень мимовільного самоконтролю буде 
відбуватися в міру згортання внутрішніх розумо-
вих дій студентів у навчальній діяльності.

Щоб механізм самоконтролю був сформова-
ний і задіяний, необхідно проводити ґрунтовне 
відпрацювання за аналогією до кожної дії. У разі 
виконання студентами завдань викладач отримує 
відомості про якість виконуваних дій і на їх основі 
визначає, яка корекція необхідна у функціону-
ванні самоконтролю (відпрацювання окремих дій, 
зразка загалом і т. д.).

Дидактичні труднощі. До причин виник-
нення труднощів дидактичного характеру можна 
зарахувати такі:

– домінування в навчанні одного виду мовлен-
нєвої діяльності над іншими;

– виділення як головного критерію вимог в осно-
вному щодо лексичного і граматичного оформ-
лення мовлення;

– невідповідність методу навчання індивідуаль-
ним особливостям і потребам студентів.

Сучасна практика навчання іноземних мов 
свідчить, що в нових умовах більше уваги приді-
ляється навчанню усного мовлення порівняно з 
іншими видами іншомовної мовленнєвої діяль-
ності. Ось чому дуже часто навчання читанню під-
порядковується формуванню саме цих навичок.

У нашому дослідженні ми розглядаємо читання 
в університеті не тільки як самостійний вид мов-
леннєвої діяльності, що розвиває в майбутнього 
фахівця не тільки вміння отримувати думки, ідеї, 
факти, що містяться в ньому, – розуміти його, оці-
нювати, використовувати отриману інформацію, 
але і як основний вид мовленнєвої діяльності, що 
розвиває вміння пізнавальної самостійності.

Аналіз процесу розуміння іншомовного тек-
сту був здійснений О.М. Соколовим [11]. Він вба-
чає особливості розуміння важкого тексту в тому, 
що поряд із безпосереднім розумінням знайо-
мого доводиться затримуватися на незнайомому, 
складному, осмислювати його, викликати у свідо-
мості необхідні образи, уявлення, переживання.

Аналіз розуміння іншомовного тексту, викона-
ний О.М. Соколовим, дозволяє зробити висновок, 
що шляхом аналізу і міркувань необхідно шукати 
«смислові віхи» в тексті, які призводять до розу-

міння «загального змісту тексту». Таким чином, 
в основі навчальних дій, які формують пошукову 
діяльність при читанні, є дії від аналізу до синтезу, 
тобто до безпосереднього сприйняття читаного.

Задля успішного подолання труднощів, 
пов’язаних із процесом розуміння іншомовного 
тексту при читанні, необхідно будувати навчання 
на основі системи вправ, що розвивають такі 
вміння, як впізнавання, побудова гіпотез, перехід 
від загальних визначень слова, які дають слов-
ники, до спеціального значення, якого слово набу-
ває в цьому контексті, групування слів всередині 
речення і використання отриманих груп як смис-
лових опор.

У рамках когнітивного підходу до процесу розу-
міння отримала підтвердження теза, що «розу-
міння не зводиться до лінгвістичних або логічних 
операцій, а передбачає звернення до внутрішньої 
картини світу, на основі якої вдається «витягти 
знання з оброблюваного тексту» [9].

Отже, «мовна компетентність» [6, с. 93] висту-
пає як необхідна, але недостатня умова для розу-
міння мови.

Відомий психолог М.І. Жинкін стверджував, що 
розуміти треба не мовлення, а дійсність. Таким 
чином, суть пошукового читання полягає в тому, 
щоб навчити студента відшукувати опори для 
розуміння як у самому тексті, так і у своєму досвіді, 
використовуючи відоме для розуміння невідомого.

Діяльність, спрямована на виявлення всіх мож-
ливих опор для розуміння, має бути раціонально 
організована. Раціональним вважається такий 
процес читання, за якого спосіб подолання труд-
нощів вибирається з урахуванням їх особливос-
тей. Так, знайома граматична конструкція, відомі 
слова сприймаються цілісно, просто упізнаються; 
складніші лінгвістичні одиниці піддаються аналізу. 
У разі відсутності достатніх опор у слові і в контек-
сті використовується словник. Досвідченим визна-
ється той читець, який із мінімуму опор витягує 
максимум інформації.

За своїм індивідуальними особливостями сту-
денти, які вивчають іноземну мову, поділяються 
на два основних типи [4]. Люди так званого кому-
нікативного типу «виходять у спілкування» легко, 
в них розвинена слухова пам’ять; потрапивши 
в чуже мовне середовище, вони дуже швидко 
сприймають на слух основні стереотипи мовлен-
нєвого спілкування, а можуть і взагалі навчитися 
володіти мовою без спеціального навчання. Люди 
некомунікативного типу обов’язково мають усві-
домити систему мови, у них переважає зорова 
пам’ять – їм потрібно побачити іноземний текст, 
і лише після цієї роботи вони можуть заговорити 
цією мовою – комунікативний бар’єр у них висо-
кий, і їм важко його здолати.

О.О. Леонтьєв [7] зазначає, що тут йдеться не 
про наявність чи відсутність здібностей до мови, 
як часто думають, – таких узагальнених здібностей 
не існує. Людина некомунікативного типу, зокрема, 
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може мати прекрасні аналітичні здібності, що дають 
змогу на льоту хапати структуру мови, але говорити 
їй буде все одно важко. Зазвичай люди цього типу 
легше опановують «рецептивні» навички, напри-
клад, навчаються розуміти іншомовний текст.

Іншою стороною індивідуалізації в процесі 
навчання іноземної мови є поширена у світо-
вій теорії і практиці цього навчання орієнтація на 
самостійну творчу активність студента, на пошук 
оптимальної саме для нього стратегії оволодіння 
мовою (взагалі і під час вирішення конкретних 
комунікативних завдань) і на використання прихо-
ваних резервів саме його особистості [5].

Таким чином, подолання труднощів, пов’язаних 
з індивідуальними особливостями і потребами 
студентів, вимагає розробки гнучких навчальних 
планів, варіативних навчальних програм і вибору 
методів навчання, що створюють умови для опти-
мального розвитку пізнавальної діяльності май-
бутнього фахівця.

Мотиваційні труднощі. Діяльність учіння – 
категорія суб’єктивна, суб’єкт повинен мати моти-
вацію і потребу у вивченні іноземної мови, які 
визначають успішність цієї діяльності. Відсутність 
інтересу до іноземної мови взагалі і комуніка-
тивно-пізнавальної потреби в читанні іншомовної 
літератури за фахом пояснюють виникнення бага-
тьох труднощів, які перешкоджають досягненню 
поставленої мети.

У процесі читання іншомовної літератури за 
фахом збудником активності студентів може слу-
гувати комунікативно-пізнавальна потреба. Однак 
для того, щоб стати мотивом читання, вона має 
«знайти задоволення», «стати предметом» у тексті.

Щоб сприяти розвитку потреби і ціннісного став-
лення студентів до процесу пізнання під час про-
фесійно орієнтованого навчання, тексти, що вико-
ристовуються, мають відповідати певним вимогам:

– відповідати професійним потребам майбутніх 
фахівців;

– мати новизну і практичну значущість наявної 
в них інформації, тобто пізнавальну цінність;

– бути доступними, системними і логічно викла-
деними;

– спиратися на терміни і поняття професійно 
значущих дисциплін.

Відібрані тексти мають викликати в студентів 
інтерес і бути мотивованими в плані:

– інтелектуальних потреб і інтересів студентів;
– прагматичних інтересів і потреб студентів. 

Вони мають відчувати, що пропонований їм мате-
ріал буде необхідний для їх майбутньої професій-
ної діяльності – соціальна мотивація;

– естетичних і емоційних потреб і інтересів 
студентів. Робота з матеріалом має давати їм від-
чуття радості і задоволення, відповідати їх есте-
тичним смакам – емоційна мотивація.

Досвід професійно орієнтованого навчання іно-
земної мови показав, що подолання мотиваційних 
труднощів можливе:

– в процесі створення навчально-методич-
них посібників, розрахованих не тільки на засво-
єння обов’язкової лексики, граматичних структур,  
а й в процесі виокремлення та забезпечення цін-
нісного аспекту пізнання. Причому інтерес до 
таких навчальних посібників надзвичайно вибір-
ковий. Студенти хочуть знати той лінгвістичний 
матеріал, який їм професійно цікавий і потрібний;

– у процесі організації такого навчального про-
цесу, протягом якого студенти найбільшою мірою 
можуть реалізувати свою потребу в пізнанні  
і застосувати наявні знання в різних видах завдань: 
від репродуктивних вправ до науково-дослідниць-
кої роботи;

– у разі інтенсифікації процесу навчання шля-
хом використання спеціалізованих активних мето-
дів навчання і ціннісно орієнтованих навчальних 
технологій.

Соціокультурні труднощі. Відмінності соці-
окультурного сприйняття світу українськими сту-
дентами, що опановують іноземну мову, можуть 
привести до виникнення труднощів у навчанні.

О.О. Леонтьєв зазначає: «Оволодіння інозем-
ною мовою без ознайомлення з культурою кра-
їни, з менталітетом людей, які розмовляють цією 
мовою, і т. д. не може бути повноцінним» [7, с. 14].

В освоєнні іноземної мови найбільш очевидні 
труднощі спостерігаються на рівні соціокультур-
них фонових знань, відсутність або недолік яких 
призводить до невміння здійснювати мовленнєву 
діяльність у заданому соціокультурному контексті.

Це проявляється:
а) в неадекватній інтерпретації національно-

культурної, етнічної та соціально-стратифікаційної 
інформації;

б) в некоректному вживанні лінгвокраїнознавчо 
і соціокультурно маркованої лексики.

Для подолання труднощів, викликаних соціо-
культурними відмінностями, необхідно, щоб лінг-
вокраїнознавчі тексти включали як функціональну 
країнознавчу інформацію (відображення життя 
нашої країни і країн, мова яких вивчається), так і 
фонову (відомості про норми і традиції спілкування 
цією мовою, реалії повсякденного життя). При 
цьому тексти, що відображають культуру країни 
мови, що вивчається, повинні в якості свого змісту 
мати функціональну інформацію, а саме предмет 
навчального, професійного, культурного та побу-
тового спілкування, а якість коментаря – фонову 
інформацію, тобто відомості про норми і традиції 
спілкування, реалії країни мови, що вивчається.

Вікові труднощі. Незнання вікових і психоло-
гічних особливостей особистості студента може 
також стати причиною виникнення труднощів під 
час навчання іноземної мови.

Б.Г. Ананьєв [1] виділяє студентський вік як 
етап входження у сферу вибраної професійно-
соціальної діяльності, як час інтенсивного форму-
вання спеціальних здібностей у зв’язку з професі-
оналізацією.
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У цьому віці повністю сформовані розумові зді-
бності індивіда. Студенти володіють складними 
розумовими операціями (аналізом, синтезом, 
порівнянням, узагальненням, систематизацією, 
абстракцією, конкретизацією), мають досить бага-
тий понятійний апарат.

Однак у віці 20 років, як вказує Б.Г. Ананьєв 
[1], спостерігається найбільш гостра супереч-
ність між мнемічним і логічним розвитком, коли 
можливості логічних перетворень засвоєного 
матеріалу зростають, а здатність тривалий час 
запам’ятовувати і зберігати засвоєне тимчасово 
послаблюється, що, на думку автора, відбува-
ється тоді, коли накопичення надлишкової і збе-
реження засвоюваної інформації відбувається 
за умови погіршеної «фільтрації» нових засвою-
ваних знань. Такі мнемічні протиріччя особливо 
чітко проявляються в розумовій діяльності сту-
дентів молодших курсів.

З огляду на це процес навчання необхідно буду-
вати не на механічному запам’ятовуванні матері-
алу, а на логічно організованій мнемічній діяльності. 
Ефективність запам’ятовування буде залежати від 
того, як поставлена задача, як організований мате-
ріал, що запам’ятовується, якою мірою студент 
засвоїв способи запам’ятовування і пригадування.

У процесі навчання іноземної мови необхідно 
враховувати те, що суттєвою рисою розвитку 
пам’яті є її «спеціалізація», яка визначається, в 
першу чергу діяльністю людини, а не віком. Це так 
звана професійна пам’ять, успішному розвитку 
якої сприяють контекстне навчання і організація 
текстового матеріалу на основі інтеграційного під-
ходу до здійснення міжпредметних зв’язків інозем-
ної мови з іншими предметами.

У студентському віці, як зазначає Б.Г. Ананьєв 
[1], сильніше розвинена зорова і змішана пам’ять, 
ніж слухова. Тому, можливо, студенти вважають 
найекономнішою і найзручнішою формою пред-
ставлення навчального матеріалу в письмовому 
вигляді, що створює зорову опору. Цю особли-
вість пам’яті також необхідно використовувати в 
процесі навчання іноземної мови, особливо пояс-
нення нового матеріалу.

В умовах навчання у студентів формуються 
специфічні особливості усвідомлення і самосвідо-
мості. Ці особливості пов’язані з тим, що провід-
ною для психічного розвитку студентів діяльністю 
є професійно спрямована діяльність.

Висновки. Таким чином, можна сформувати сис-
тему специфічних способів навчання, яка стає осно-
вою саморегуляції навчальної діяльності. До таких 
способів належать такі вміння: читати науковий текст, 
запам’ятовувати засвоюваний матеріал і контролю-
вати всі навчальні дії (самоконтроль і самокорекція). 
На основі сформованої системи навчальних умінь у 
студентів формується більш-менш адекватна само-

оцінка, що є, особливо в цьому віці, найважливішим 
особистісним утворенням.

Відомо, що характер самооцінки і її став-
лення до оцінки оточуючих серйозно впливають 
на формування особистості загалом. З огляду на 
те, що в умовах нелінгвістичного закладу вищої 
освіти однією з основних цілей є вміння читати 
оригінальну літературу за фахом, викладачі 
мають допомогти студентам виробити правильні 
і об’єктивні критерії оцінки своїх результатів, а 
також більш правильне уявлення про те, наскільки 
складною системою є мова, який значний обсяг 
знань, навичок і умінь потрібно мати для практич-
ного вільного володіння нею.

Брати до уваги самооцінку в організації навчальної 
діяльності важливо ще і з тієї причини, що це викли-
кає в  студента почуття задоволення своєю діяль-
ністю. Втрата зацікавленості в успіху може стати при-
чиною зменшення активності студента. Самооцінка 
відіграє дуже істотну роль і у формуванні позитивного 
ставлення до вивчення іноземної мови.

Таким чином, проведений нами аналіз труд-
нощів і способів їх подолання в процесі вивчення 
іноземної мови допоможе викладачам іноземної 
мови створити ефективні умови для засвоєння 
іноземної мови та розвитку пізнавальної самостій-
ності студентів.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ У ЗМІСТІ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ГІМНАЗІЇ
MANAGEMENT ANALYSIS IN THE CONTENT OF CONTROL 
AND EVALUATION ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE GYMNASIUM

Стаття присвячена розкриттю сутнісних 
характеристик управлінського аналізу у 
змісті контрольно-аналітичної діяльності 
учителя в умовах гімназії.
З огляду на те, що компетентнісно орієн-
товане навчання учнів гімназії спрямоване 
на формування відповідних компетент-
ностей (предметних), загальнонавчальних 
навичок (пізнавальних, організаційних і реф-
лексивних), корелятивних з уміннями само-
контролю й самооцінювання, моделювання 
освітньої траєкторії здобувачів освіти (учнів 
гімназії) має ґрунтуватися на результатах 
управлінського аналізу.
Управлінський аналіз за змістом перебуває в 
тісному взаємозв’язку з поняттям управління, 
що належить до найзагальніших понять і 
свого конкретного обґрунтування набуває 
стосовно тієї чи тієї галузі або сфери вироб-
ництва, залежить від специфіки об’єкта.
Управління гімназією інтерпретоване: як 
функціонування, що забезпечує реаліза-
цію створеного потенціалу (моделювання 
освітніх траєкторій з огляду на стандарт; 
урахування профілю підготовки, відповід-
ний методичний супровід); як розвиток, що 
передбачає подальшу динаміку потенціалу 
шляхом здійснення управлінського аналізу і 
прийняття відповідних рішень щодо транс-
формації, модифікації, удосконалення управ-
ління навчально-методичним процесом.
Управлінський аналіз у змісті контрольно-
оцінювальної й контрольно-аналітичної 
діяльності учителя в умовах гімназії орієн-
тований на полісуб’єктність у процесі управ-
ління в умовах закладу освіти (гімназії): учи-
тель – керівник (директор гімназії) – здобувач 
освіти (учень гімназії). Поняття контролю 
слід розуміти в аспекті управління освітніми 
траєкторіями учнів (гімназії), управління 
організаційними й методичними рішеннями 
(керівництво), самоуправління (рефлексія 
навчальних досягнень учнями).
Компетентнісно орієнтоване навчання в 
умовах гімназії дозволяє моделювати контр-
ольно-оцінювальну й контрольно-аналітичну 
діяльність учителя на лінійному (на рівні 
стандартизації в оцінюванні), квазіінновацій-
ного (упровадження альтернативних мето-
дик), дослідницькому рівнях (управлінський 
аналіз в умовах гімназії як наукової лабора-
торії, яка як соціальна система орієнтована 
на системне упровадження інновацій).
Ключові слова: компетентнісний підхід, 
компетентнісно орієнтоване навчання, гім-

назія, управлінська діяльність, управлінський 
аналіз, контрольно-аналітична діяльність 
учителя гімназії, контрольно-оцінювальна 
діяльність учителя гімназії.

The article is devoted to the disclosure of the 
essential characteristics of managerial analysis 
in the content of control and analytical activities 
of teachers in the gymnasium.
Reflexive, correlated with the skills of self-control 
and self-evaluation, modeling the educational 
trajectory of students (high school students) 
should be based on the results of management 
analysis. and acquires its specific justification in 
relation to a particular industry or sphere of pro-
duction; depends on the specifics of the object.
Gymnasium management is interpreted: as a 
functioning that ensures the realization of the 
created potential (modeling of educational tra-
jectories with regard to the standard; taking into 
account the training profile, appropriate method-
ological support); as a development that involves 
further dynamics of potential through the imple-
mentation of management analysis and appropri-
ate decisions on the transformation, modification, 
improvement of management of the educational 
and methodological process.
Management analysis in the content of control-
evaluation and control-analytical activity of a 
teacher in a gymnasium is focused on polysub-
jectivity in the management process in an edu-
cational institution (gymnasium): teacher – head 
(director of a gymnasium) – student (gymnasium 
student) ). The concept of control should be 
understood in terms of managing the educational 
trajectories of students (gymnasiums); manage-
ment of organizational and methodical decisions 
(management); self-management (reflection of 
students’ academic achievements).
Competence-oriented learning in the gymnasium 
allows you to model the control and evaluation 
and control and analytical activities of teachers 
at the linear (at the level of standardization in 
assessment), quasi-innovative (introduction of 
alternative methods), research (management 
analysis in the gymnasium as a scientific labora-
tory, which as a social system, focused on the 
systematic implementation of innovations).
Key words: competence approach, compe-
tence-oriented learning, gymnasium, manage-
ment activity, management analysis, control-
analytical activity of a gymnasium teacher, 
control-evaluation activity of a gymnasium 
teacher.

УДК 373.55.011.3-051
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/36.50

Рогова В.Б.,
здобувач відділу управління та 
економіки загальної середньої освіти
Інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Управління закладом освіти (гімназії) з позиції 
компетентнісно орієнтованого навчання можна 
розглядати як систему, вид діяльності і процес. 
Система управління апелює насамперед до стан-
дарту (вітчизняна освітня політика з урахуванням 
міжнародних стандартів) й регіональної альтерна-
тиви, що ураховує освітні запити, зумовлені фахо-
вою потребою у збалансуванні поступу освітнього 

і галузевого (реалізація на рівні науки і техніки, 
промислового поступу, інформаційних інновацій).

Управління гімназією інтерпретуємо: як функ-
ціонування, що забезпечує реалізацію створеного 
потенціалу (моделювання освітніх траєкторій з 
огляду на стандарт; урахування профілю підго-
товки, відповідний методичний супровід), як роз-
виток, що передбачає подальшу динаміку потен-
ціалу шляхом здійснення управлінського аналізу 
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і прийняття відповідних рішень щодо трансфор-
мації, модифікації, удосконалення управління 
навчально-методичним процесом.

Управлінський аналіз у змісті контрольно- 
оцінювальної діяльності учителя (гімназії) забез-
печує не лише  статистичний аналіз задля здій-
снення контролю навчальних досягнень здобу-
вачів освіти (учнів гімназії), йдеться про спільний 
дискурс, що передбачає зворотний зв’язок на рівні 
методичної діяльності учителя (гімназії), який ура-
ховує освітні запити учнів, динаміку в оволодінні 
навчальною інформацією, навчально-пізнавальну 
діяльність учнів (гімназії), які на рівні рефлексії 
здатні корегувати подальший навчально-виховний 
поступ; управлінську діяльність керівника закладу 
освіти (директора гімназії), який визначає страте-
гію розвитку закладу освіти (гімназії).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Контрольно-оцінювальна діяльність учителя (гім-
назії) розглядається у змісті управлінської діяль-
ності. Зміст і структура управлінської діяльності 
висвітлена з позиції аналізу й контролю, органі-
зації й корегування методичних дій (Г. Єльнікова, 
Л. Цимбал), управлінських основ навчально-
виховним процесом (М. Гринюк, Л. Калініна, 
С. Сисоєва, Є. Хриков), управління освітнім про-
цесом на регіональному і вітчизняному рівнях 
(В. Бондар, Ю. Конаржевський, В. Маслов, Г. Тим-
ошко, Т. Шамова).

Компетентнісно орієнтоване навчання здобува-
чів в умовах гімназії потребує висвітлення аспектів 
управлінського аналізу (процедури аналізу, методик 
застосування аналізу у процесі спостереження над 
динамікою навчальних досягнень і динаміки цін-
нісних інтеріоризованих реляцій здобувачів освіти; 
структури управлінської системи як тріади – учи-
тель – директор (керівник) – учень (гімназії)).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Управлінська діяльність 
розуміється як елементарна взаємодія суб’єкта 
й об’єкта управління, яка визначається співвід-
ношенням системних й особистісних цінностей 
і цілей і характеризується рівнем знань, умінь й 
навичок обох учасників управлінського процесу, 
рівнем організації праці і спрямованістю мотивації 
й контролю. Управлінський аналіз у змісті контр-
ольно-аналітичної й контрольно-оцінювальної 
діяльності учителя (гімназії) ґрунтується на тео-
ретичних засадах управління навчальним закла-
дом з урахуванням специфічних особливостей і 
завдань гімназії як своєрідної соціальної системи.

Контрольно-аналітична і контрольна-оціню-
вальна діяльність учителя (гімназії) перебувають 
у тісному взаємозв’язку, визначають дескриптори 
його компетентності в управлінні навчально-
виховним процесом, моделюванні індивідуаль-
них освітніх траєкторій здобувачів освіти (учнів 
гімназії), окреслюють функціональну грамотність 

у застосуванні методик, що сприятимуть поступу 
здобувачів освіти (учнів гімназії) у плані пізнання, 
оволодіння загальнонавчальними навичками, 
визначатимуть подальші перспективи у фаховому 
поступі.  Потребують дослідження зміст і струк-
тура контрольно-аналітичної й контрольно-оці-
нювальної діяльності вчителя (гімназії) в тісному 
взаємозв’язку з управлінською діяльністю.

Мета статті – розкрити сутнісні характеристики 
управлінського аналізу у змісті контрольно-аналі-
тичної діяльності учителя в умовах гімназії.

Виклад основного матеріалу. Компетент-
нісно орієнтоване навчання в умовах гімназії 
передбачає відповідне управління освітнім про-
цесом, зокрема аналітичне оброблення даних, 
які стосуються динаміки навчальних досягнень 
учнів гімназії, ефективності застосовуваних мето-
дик і стратегій, розвитку контрольно-оцінюваль-
ної компетентності учителя, зокрема визначення 
ефективності застосовуваних методичних шляхів 
у розробленні індивідуальних освітніх стратегій (у 
тому числі відповідно до профілю навчання), що 
стосуються корегування навчальних досягнень; 
вивчення індивідуальних навчальних поступів, 
розроблення на цій основі методик, які сприяти-
муть подальшому когнітивному поступу здобува-
чів освіти; вивчення напрямів виховного дискурсу 
(інтеріоризація ціннісних орієнтацій як результату 
засвоєння теоретичних понять, на їх основі при-
своєння цінності пізнання таких понять, відчуттєва 
кореляція на рівні світогляду, вироблення вміння 
зіставляти набуті характеристики галузевих ког-
нітивних опрацювань зі світоглядними трансфор-
маціями, розвитком спрямованості на подальше 
самовдосконалення і саморозвиток у плані аксі-
ологічних і знаннєвих когнітивно-трансформацій-
них показників).

У законодавчих актах до основних напрямів, 
що визначають концептуальний стрижень розви-
тку освіти України, зараховано:

– єдність загальнодержавного й регіонального 
в освіті (передбачається, що регіональна освітня 
політика враховує освітні запити, ураховує пер-
спективу освітнього дискурсу з огляду на галузеве 
розгалуження, освітні альтернативи, пропоновані 
громадськими організаціями, враховує тенденції 
розвитку освіти в регіоні);

– державно-громадське управління;
– особистісна орієнтація освіти (урахування 

індивідуальних освітніх траєкторій; прогнозування 
інформальної освіти);

– міжнародне й міжрегіональне партнерство;
– упровадження інноваційних технологій 

навчання, виховання, управління (педагогічні інно-
вації апелюють до коректного спрямування інди-
відуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти; 
виховний аспект стосується не лише засвоєння 
основних понять, які стосуються поступу моральних  
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орієнтирів, що знайшли свою дефініційну параме-
тризацію, також ідеться про інтеріоризацію набу-
тих ціннісних корелятів (присвоєння на рівні вну-
трішньої потреби відчуттєвих переживань на рівні 
екзистенцій, тобто відповідей на питання світо-
глядного характеру).

Поняття управлінського аналізу апелює до роз-
гляду дефініції управління, що належить до най-
загальніших понять і свого конкретного обґрунту-
вання набуває стосовно тієї чи тієї галузі або сфери 
виробництва, залежить від специфіки об’єкта. Чим 
складніший і динамічніший об’єкт, тим більшої 
уваги потребує управління ним, тим ґрунтовніше 
треба знати закономірності його розвитку.

Г. Єльникова [1, с. 45–46] визначає управління 
як процес планування, організації, мотивації та 
контролю, необхідний для того, щоб сформу-
лювати та досягти цілей організації. Відповідно, 
задля забезпечення ефективного та продуктив-
ного досягнення цілей організації шляхом плану-
вання, організації, контролю організаційних ресур-
сів необхідним є управління на рівні системності в 
певній сфері діяльності (з огляду на її специфіку).

За визначенням Є. Хрикова, управління – це 
складна та різноманітна сфера діяльності, в якій 
виникає безліч проблем організаційного, педа-
гогічного, технічного та психологічного харак-
теру [4, с. 78–79]. У ракурсі нашого дослідження 
освітній простір, який моделюється відповідно до 
управлінських рішень організаційного і психолого-
педагогічного характеру, уможливлює ефектив-
ність роботи такого середовища.

Л. Калініна стверджує, що управління є не що 
інше, як інтегрована сума взаємопов’язаних функ-
цій та комплекс неперервних взаємопов’язаних дій 
суб’єктів управління [2, с. 6–10]. Суб’єкти управ-
ління діють в умовах зворотного взаємозв’язку:

– учитель (гімназії) шляхом управлінського 
аналізу:

– виявляє недоліки, які мають місце в опану-
ванні учнями гімназії змістом освіти (у тому числі 
в умовах інтегрованого навчання готовність сприй-
мати нову міжгалузеву інформацію, використову-
вати її і подавати альтернативні рішення у процесі 
пізнання, виконання аналітичних дій з оброблення 
нової інформації);

– систематично спостерігає за виробленням 
умінь здійснювати навчально-пізнавальну діяль-
ність, яка надалі уможливить застосування досвіду 
навчання як у подальшому житті, так і на етапах 
фахового зростання; спостереження над дина-
мікою у розвитку вмінь застосовувати прийоми 
самоперевірки й самоконтролю, оскільки вміння 
самоконтролю активізують пізнавальну діяльність 
учнів (гімназії), сприяють рефлексії власних когні-
тивних і виховних поступів;

– систематичне спостерігає за динамікою роз-
витку особистісного утворення учня (гімназії), 

коли формується цінність пізнання, здійснюється 
подальша інтеріоризація цінностей, пов’язаних 
із пізнанням людством ідейних понять і категорій 
(мораль, релігія, філософське розуміння дійсності), 
галузевого знання, яке структурується за змістом, 
засвоєння складників змісту освіти в умовах гімна-
зії передбачає з допомогою застосування підходів 
і методів опрацювання учнями (гімназії) навчаль-
ної (галузевої) інформації в безпосередньому 
взаємозв’язку з досвідом навчально-пізнавальної 
й елементами фахової діяльностей, що сприятиме 
формуванню цілісної (наукової) картини;

– здійснює критичний аналіз на основі статис-
тики ефективності застосовуваних підходів до 
навчання, методів (в умовах Нової української 
школи в умовах компетентнісного підходу зміст 
освіти покликаний виробити низку загальнонав-
чальних умінь, серед яких, окрім організаційних, 
пізнавальні й рефлексивні уміння корелюють 
з уміннями самоконтролю й самооцінювання, 
що дозволяє не лише констатувати реальний 
стан навчальних досягнень, але й моделювати 
подальшу освітню траєкторію з урахуванням 
досягнутих позитивних якостей і характеристик);

–   учень (гімназії) шляхом управлінського аналізу:
– орієнтується на полісуб’єктність у змісті 

навчального дискурсу (усвідомлення того, що 
моделювання освітньої траєкторії учня (гімназії) 
є спільним проєктом учителя й учня, де учитель 
створює дидактичний й управлінський супровід 
задля досягнення освітніх цілей і задоволення піз-
навальних запитів учня (гімназії));

– виробляє загальнонавчальні вміння, вміння 
самоконтролю, що надалі сприяє рефлексії 
навчальних досягнень і поступу у виховному 
аспекті, інтеріоризації ціннісних когнітивних  
і виховних реляцій.

Управлінський аналіз у змісті контрольно-ана-
літичної діяльності учителя (гімназії) ґрунтований 
на тісному взаємозв’язку спільних управлінських 
рішень учителя як керівника здобувачів освіти  
і керівника закладу освіти (гімназії), який на орга-
нізаційному рівні координує методичні рішення 
учителя, здійснює координацію його методичної 
діяльності.

У науковій літературі поняття управління роз-
глядають як процес прийняття та реалізації управ-
лінських рішень і як інформаційний процес, тобто 
процес постійного руху інформації прямими та 
зворотними зв’язками у процесі управління, управ-
лінської діяльності керівника, що розглядається як 
багатокомпонентна, багатофункціональна і полі-
діяльнісна, яка за інформаційної форми розвитку 
набуває суттєвих змістових і видових змін, бо саме 
управління загальноосвітнім навчальним закладом 
здійснює його керівник – директор (гімназії).

Якщо розглядати управлінську діяльність із 
позиції контролю, то характеристиками, що визна-
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чають її сутність й динаміку, є такі: безперерв-
ність, послідовність та циклічність, управлінська 
діяльність завершується аналізом результатів 
виконання прийнятих рішень та оцінкою ступеня 
досягнення поставлених цілей. З цією метою про-
водиться облік роботи, здійснюється контроль за 
управлінською діяльністю, що є однією з гарантій 
прийняття правильного рішення, а також своєчас-
ного та якісного його виконання.

Як висновок, сутність управління закладом 
освіти (гімназії), управлінську діяльність її керівни-
ків (директора й учителя) можна визначити термі-
ном педагогічне управління, яке здійснює не лише 
директор школи та його заступники, але й кожен 
учитель у процесі навчання, виховання та розви-
тку учнів (гімназії).

Ми наголошували на тому, що ефективне управ-
ління навчально-пізнавальною діяльністю здобува-
чів освіти й систематичний та об’єктивний контроль 
навчальних досягнень і динаміки формування осо-
бистісного утворення учня (гімназії) мають апелю-
вати до психолого-педагогічного обґрунтування. На 
думку С. Сисоєвої, управління навчально-виховним 
процесом пов’язане із застосуванням законів педа-
гогіки та психології, які використовують для органі-
зації навчально-виховного процесу. Саме на рівні 
діяльності вчителя і формується реальний про-
цес управління, який стає (а точніше – має стати) 
об’єктом ґрунтовного й зацікавленого дослідження 
спеціалістів у галузі теорії управління [3, с. 65].

Управлінський аналіз у змісті контрольно-
оцінювальної й контрольно-аналітичної діяль-
ності учителя в умовах гімназії орієнтований 
на полісуб’єктність у процесі управління в умо-
вах закладу освіти (гімназії): учитель – керівник 
(директор гімназії) – здобувач освіти (учень гім-
назії). Поняття контролю слід розуміти в аспекті 

управління освітніми траєкторіями учнів (гімназії), 
управління організаційними й методичними рішен-
нями (керівництво), самоуправління (рефлексія 
навчальних досягнень учнями).

Висновки. Компетентнісний підхід до навчання 
в умовах гімназії орієнтує контрольно-оцінювальну 
й контрольно-аналітичну діяльність учителя на 
відповідний систематичний і системний контроль 
за навчальними досягненнями, відповідне моде-
лювання освітніх траєкторій із застосуванням 
педагогічних інновацій, методичних рішень, спря-
мовує на рефлексію здобувачами освіти результа-
тів навчання, інтеріоризацію когнітивних надбань 
і ціннісних ментальних узагальнень, уможливлює 
поєднання засвоюваної  міжгалузевої інформації  
з досвідом перетворювальної діяльності. Управ-
лінський аналіз буде коректним за умови дотри-
мання трирівневої кореляції: керівник (директор 
гімназії) – учитель (гімназії) – здобувач освіти 
(учень гімназії).

Перспективами подальших розвідок є розгляд 
контрольно-оцінювальної діяльності учителя гім-
назії в аспекті моніторингової грамотності у про-
цесі оцінювання навчальних досягнень учнів гім-
назії і виховного поступу.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
IMPLEMENTATION OF THE DIDACTIC SYSTEM 
OF MIXED EDUCATION OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL  
SPECIALTIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Статтю присвячено проблемі реалізації 
змішаного навчання студентів філологічних 
спеціальностей у закладах вищої освіти. 
Доведено актуальність порушеної про-
блеми. Визначено сутність поняття «змі-
шаного навчання», яке автор розглядає як 
процес здобування знань, умінь, навичок, що 
містить у собі поєднання різних технологій 
навчання (онлайн та офлайн).
Розкрито, що розроблена дидактична сис-
тема змішаного навчання має чітко визна-
чену мету, яка полягає в забезпеченні під-
вищення навчальних досягнень студентів 
філологічних спеціальностей засобами змі-
шаного навчання.
Уточнено, що дидактична система зміша-
ного навчання студентів філологічних спеці-
альностей у закладах вищої освіти містить 
концептуально-цільовий, змістовно-техно-
логічний та діагностично-результативний 
блоки. Функціями розробленої системи є 
мотиваційно-ціннісна, адаптивна, ціннісно 
орієнтовна, інформаційно-аналітична, 
навчальна, прогностична, методична, тех-
нологічна, рефлексивно-коригувальна.
Визначено загальнотеоретичні та специ-
фічні принципи змішаного навчання.
Зазначено, що етапами реалізації змішаного 
навчання студентів філологічних спеціаль-
ностей є організаційно-мотиваційний, дієво-
процесуальний та контрольно-коригуваль-
ний.
Детально розкрито дидактичний інстру-
ментарій змішаного навчання, а саме: 
методи (синхронні, асинхронні, активні, 
інтерактивні, традиційні, комп’ютерні 
тощо), засоби (традиційні, мультимедійні, 
комп’ютерні, мобільні), моделі («Ротація за 
станціями», «Перевернутий клас»). Пред-
ставлено фрагмент методичних рекомен-
дацій для самостійної роботи здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
«Створення інфографіки».
Уточнено, що подальші наукові розвідки 
спрямовані на обробку отриманих резуль-
татів, отриманих у процесі реалізації дидак-
тичної системи студентів філологічних 
спеціальностей у закладах вищої освіти.

Ключові слова: змішане навчання, заклади 
вищої освіти, система, філологи.

The article is devoted to the problem of realiza-
tion of blended learning education of students 
of philological specialties in institutions of higher 
education. The urgency of the problem is proved. 
The essence of the concept of “blended learn-
ing” is defined, which the author considers as a 
process of acquiring knowledge, skills, abilities, 
which includes a combination of different learning 
technologies (online and offline).
It is revealed that the developed didactic system 
of blended learning has a clearly defined goal, 
which is to increase the educational achieve-
ments of students of philological specialties by 
means of blended learning.
It is specified that the didactic system of mixed 
education of students of philological specialties 
in higher education institutions contains concep-
tual-target, content-technological and diagnostic-
effective blocks. The functions of the developed 
system are motivational-value, adaptive, value-
oriented, information-analytical, educational, 
prognostic, methodical, technological, reflexive-
corrective.
General-theoretical and specific principles of 
blended learning are determined.
It is noted that the stages of implementation of 
mixed education of students of philological spe-
cialties are organizational-motivational, effective-
procedural and control-corrective.
Didactic tools of blended learning are revealed 
in detail, namely: methods (synchronous, asyn-
chronous, active, interactive, traditional, com-
puter, etc.), tools (traditional, multimedia, com-
puter, mobile), models (“Rotation by stations”, 
“Inverted class”). A fragment of methodical rec-
ommendations for independent work of appli-
cants of the first (bachelor's) level of higher edu-
cation “Creation of infographics” is presented.
It is specified that further scientific researches 
are directed on processing of the received results 
received during realization of didactic system of 
students of philological specialties in establish-
ments of higher education.
Key words: blended learning, higher education 
institutions, system, philologists.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Необхідність модернізації сучасної системи вищої 
освіти зумовлена низкою факторів. По-перше, 
підвищення вимог до якості освіти, через інтегра-
цію України до Європейського Союзу, по-друге, 
інтенсивна інформатизація та цифровізація всіх 
сфер життєдіяльності суспільства, що якісно ство-
рює нову якість та трансформує стару систему, 
по-третє, вплив коронавірусної хвороби, що спри-
чинила пандемію COVID-2019.

Одним із перспективних шляхів вирішення 
цього завдання в сьогоднішніх реаліях є впрова-

дження моделі змішаного навчання в освітній про-
цес закладів вищої освіти.

Особливої та посиленої уваги потребує органі-
зація освітнього процесу  студентів філологічних 
спеціальностей, оскільки філологічне знання має 
певну специфіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні й практичні аспекти та узагальнення 
моделей, методів та зacoбів змішаного навчання 
розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені (В. Биков, 
Т. Бодненко, Е. Крістенсен, В. Кухаренко, О. Мак-
Кензі, Н. Морзе, С. Ніппер, С. Семеріков, О. Спірін, 
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Г. Ткачук, Д. Тейлер та ін.). Наукові ідеї про здій-
снення ефективної підготовки студента-філолога в 
умовах інформатизації висвітлені в наукових дороб-
ках (М. Байда, Т. Крамаренко, В. Костін, Н. Куцина, 
С. Процька, Н. Сорокіна, Г. Шиліна та ін.).

Мета статті – розкрити питання реалізації 
дидактичної системи змішаного навчання студен-
тів філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти.

Для вирішення поставленої мети було засто-
совано в комплексі такі теоретичні методи 
дослідження: аналіз педагогічної літератури, сис-
тематизація та узагальнення досліджень із про-
блеми реалізації дидактичної системи змішаного 
навчання в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової 
літератури засвідчує, що епоха цифровізації змі-
нила епоху комп’ютеризації й інформатизації, що 
зумовило необхідність запровадження плану циф-
ровізації в Україні [1]. Українськими експертами 
було адаптовано рамку цифрової компетентності 
для громадян, враховуючи національні, культурні, 
освітні та економічні особливості держави, що 
стало значним кроком вперед у розвитку сучас-
ного суспільства [2].

Цифровізація проникла у всі сфери життєді-
яльності, зокрема освіту. Тому сучасна модель 
організації освітнього процесу в закладах вищої 
освіти є змішане навчання, яке зародилося ще в 
надрах дистанційного навчання. Щодо визначення 
поняття «змішаного навчання» (blended learning 
англ. мовою), в науковій педагогічній літературі 
існує досить широкий спектр його тлумачення. Слід 
зазначити, що поняття «змішане навчання» трак-
тується з огляду різних аспектів, поглядів, пози-
цій вчених. Авторська позиція щодо визначення 
поняття «змішане навчання» полягає в тому, що 
його слід розглядати як процес здобування знань, 
умінь, навичок, що містить у собі поєднання різних 
технологій навчання (онлайн та офлайн) [3, с. 44].

Незважаючи на визначення чималої кількості 
переваг змішаного навчання, оскільки воно поєд-
нало в собі ті сильні сторони, що притаманні 
традиційному навчанню та навчанню в режимі 
онлайн, М. Кондакова вважає змішане навчання 
руйнівною технологією. На думку науковиці, змі-
шане навчання становить загрозу для традицій-
ного навчання, оскільки воно набуває персоналі-
зованого характеру й орієнтоване на здобувача і 
тим самим забезпечує прямий відхід від традицій-
ного навчання [4, с. 57].

Міністерством освіти і науки України було 
видано низку рекомендацій, які містять інформа-
ційну, методичну та технологічну складову час-
тини здійснення змішаного навчання в закладах 
фахової передвищої та вищої освіти [5; 6].

Затребуваність та актуальність зазначеної 
проблеми зумовила пошук оптимальних шляхів її 

вирішення. Так, одним із таких шляхів стала роз-
робка дидактичної системи змішаного навчання 
студентів філологічних спеціальностей у закла-
дах вищої освіти, мета якої полягає у забезпе-
ченні підвищення навчальних досягнень студентів 
філологічних спеціальностей засобами змішаного 
навчання.

Розроблена модель складається з концеп-
туально-цільового, змістовно-технологічного та  
діагностично-результативного блоків.

Дидактична система реалізує такі функції, як 
мотиваційно-ціннісна, адаптивна, ціннісно орієн-
товна, інформаційно-аналітична, навчальна, про-
гностична, методична, технологічна, рефлексивно-
коригувальна, та враховує такі принципи навчання: 
загальнодидактичні – цілісності, системності, 
послідовності, доступності, індивідуалізації, ура-
хування індивідуальних особливостей студентів, 
наочності, міцності засвоєння знань, науковості, 
специфічні – інтерактивності, гнучкості та адап-
тованості, професійного спрямування, структур-
ності, забезпечення дієвого прямого та зворотного 
зв’язку, орієнтація на хмарні сервіси, активне вико-
ристання, спільної діяльності викладача-фасиліта-
тора, викладача-тьютора та студентів.

Етапами здійснення змішаного навчання  
виділено такі:

1) організаційно-мотиваційний (цей етап перед-
бачає створення необхідних матеріалів; адаптація 
до змішаної форми навчання, розвиток у здобувачів 
мотивів до навчання, їхнього ціннісного ставлення);

2) дієво-процесуальний (на цьому етапі в сту-
дентів формуються відповідні знання, уміння, осо-
бистісні якості тощо);

3) контрольно-коригувальний (цей етап 
є заключним, на якому визначається рівень 
навчальних досягнень здобувачів-філологів та за 
потреби відбувається внесення в освітній процес 
необхідних змін).

Дидактичним інструментарієм для реалізації 
змішаного навчання є методи (синхронні, асинх-
ронні), моделі («Перевернутий клас», «Ротація 
за станціями»), форми, засоби (мультимедійні, 
мобільні, сервіси, освітні платформи) тощо. 
Розкриємо це детальніше. Методи змішаного 
навчання, які трансформувалися та адаптувалися 
у процесі дистанційного та змішаного навчання, 
мають досить різноманітну класифікацію. Напри-
клад, класифікація за  Олійник, С. Касьян, 
Л. Ляхоцькою, Л. Бондаренко: словесні (відеолек-
ція, відеоконференція, форум, чат); наочні (пре-
зентації-мультимедіа, скрайбінг, подкасти, відео); 
практичні (вебінари, віртуальні лабораторії, вірту-
альні світи) [7].

Іншу класифікацію, в основі якої лежить дидак-
тичний потенціал активних та інтерактивних 
методів навчання в онлайн-режимі, пропонують 
Т. Бороненко, А. Кайсіна, В. Федотова: ділова 
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гра, рольова гра, дискусія, групова дискусія, семі-
нар, тренінг, робота в командах, мозковий штурм, 
майстер-клас,  евристична бесіда, навчальні 
дослідження, метод проєктів, метод кейсів про-
блемні лекції, лекції удвох, лекції із запланованими 
помилками, створення портфоліо [8, с. 234–236].

На думку Л. Власенко та Н. Шинкаренко, доціль-
ними в дистанційному навчанні є такі методи: 
«самонавчання», «один до одного», «один на 
багатьох», «багато до багатьох» [9, с. 43].

Р. Крецбург вважає оптимальним розглядати 
методи змішаного навчання за поділом на синх-
ронні та асинхронні [7, с. 26–27].

Щодо засобів змішаного навчання, можна виді-
лити як традиційні, мультимедійні, мобільні, сер-
віси, блоги та різноманітні освітні платформи.

Моделями змішаного навчання, які реалізо-
вані в дидактичній системі, було визначено такі: 
«Ротація за станціями» та «Перевернутий клас», 
оскільки вони є оптимальними для вивчення 
навчальних дисциплін студентами-філологами, 
зокрема психолого-педагогічних, філологічних, 
вибіркових тощо.

Від оптимально підібраного дидактичного 
інструментарію та вміння викладачем застосувати 
його в організації змішаного навчання буде зале-
жати ефективність здійснення етапів змішаного 
навчання та оволодіння здобувачами навчальним 
матеріалом. Також важливу роль відіграє ство-

рення навчального контенту, розміщення його, 
створення доступу здобувачів-філологів до нього 
та налагодження зворотного зв’язку. Розробка та 
надання здобувачам методичних рекомендацій, 
вказівок, інструкцій, пояснень теж відіграє суттєву 
роль в організації змішаного навчання. Напри-
клад, самостійна робота для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти містить таку 
інструкцію [10, с. 23–24], що представлено на 
рисунках 1, 2, 3.

Варто зазначити, що результатом реалізації 
дидактичної системи студентів філологічних спе-
ціальностей у закладах вищої освіти є підвищення 
рівня навчальних досягнень студентів філологіч-
них спеціальностей.

Висновки. Отже, розроблена дидактична сис-
тема змішаного навчання містить три блоки, а 
саме: концептуально-цільовий, змістовно-техно-
логічний та діагностично-результативний. Визна-
чено мету, функції, етапи, загально-теоретичні та 
специфічні принципи дидактичної системи студен-
тів філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти. Детально розкрито дидактичний інструмен-
тарій, а саме: методи, засоби, моделі змішаного 
навчання. Подальші наукові розвідки спрямовані 
на обробку отриманих результатів, отриманих у 
процесі реалізації дидактичної системи студентів 
філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти.

Рис. 1. Фрагмент самостійної роботи «Створення інфографіки»
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНУ ЙЕРКСА-ДОДСОНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ХДАФК1

USING YERKES-DODSON’S LAW TO IMPROVE LEARNING MOTIVATION 
OF STUDENTS OF KhSAFK

Мета статті – представити авторський 
досвід щодо використання закону Йеркса-
Додсона для підвищення рівня навчальної 
мотивації студентів ХДАФК.
Науково-методичний пошук здійснено упро-
довж 2019–2020 років. Відповідні авторські 
напрацювання реалізовано на заняттях зі 
здобувачами вищої освіти рівня «бакалавр» 
за спеціальністю 014 Середня освіта, за 
предметною спеціалізацією 014.11 Середня 
освіта / Фізична культура у процесі викла-
дання навчальних дисциплін – педагогіки 
студентам I курсу та педагогічної майстер-
ності студентам II (за скороченим термі-
ном навчання) і III курсів.
Для одержання та обробки експеримен-
тальних результатів застосовано методи 
дослідження: моделювання алгоритму вико-
ристання закону Йеркса-Додсона для підви-
щення рівня навчальної мотивації студентів 
на заняттях із педагогіки та педагогічної 
майстерності, аналіз результатів впрова-
дження розробленого алгоритму, узагаль-
нення одержаних результатів для формулю-
вання висновків.
Дослідження проведено в три етапи: на пер-
шому з’ясовано потенційні можливості щодо 
використання закону Йеркса-Додсона для 
підвищення рівня навчальної мотивації сту-
дентів та сформульовано відповідну автор-
ську ідею, на другому етапі розроблено 
необхідний алгоритм, на третьому етапі 
впроваджено його в процесі викладання 
педагогіки та педагогічної майстерності.
Здобувачі вищої освіти позитивно оцінили 
наслідки застосування закону Йеркса-Дод-
сона – 47% вказали на те, що рівень їхньої 
навчальної мотивації підвищився, 38% під-
твердили доцільність його застосування, 
проте 15% висловилися нейтрально, зазна-
чивши, що це значно не вплинуло на рівень 
їхньої навчальної мотивації.
Вивчення наслідків експериментальної пере-
вірки розробленого алгоритму дій викладача 
підтвердили авторську ідею про можли-
вість використання закону Йеркса-Додсона 
для позитивного впливу на рівень навчаль-
ної мотивації студентів ХДАФК щодо 

розв’язання навчального завдання шляхом 
суб’єктивної оцінки його складності.
Ключові слова: навчальна мотивація, закон 
Йеркса-Додсона, алгоритм підвищення рівня 
навчальної мотивації.

The purpose of the article is to present the 
author’s experience in using the Yerkes-Dodson 
law to increase the level of learning motivation of 
students of KhSAFK.
Scientific and methodological research was carried 
out during 2019-2020 at the theoretical and prac-
tical levels. Author’s developments are introduced 
in teaching pedagogy to students 1st year and 
pedagogical skills to students of the 2nd (shortened 
term of study) and 3rd year (graduates of higher 
education at the level of “bachelor” by subject spe-
cialization 014.11 Secondary education / Physical 
culture). To obtain and process experimental results 
research methods were used: modeling the algo-
rithm of using the Yerkes-Dodson law to increase 
the level of students’ motivation in pedagogy and 
pedagogical skills, analysis of the results of the 
developed algorithm, generalization of the results 
for the formulation of conclusions.
The research was conducted in three stages: 
the first identified potential opportunities for using 
the Yerkes-Dodson law to increase the level of 
student motivation, the second – developed an 
appropriate algorithm for teacher actions, the 
third – introduced it in teaching pedagogy and 
pedagogical skills. Students of KhSAFK praised 
as positive the results of application of the Yer-
kes-Dodson law – 47% indicated that their level 
of learning motivation had increased, 38% said 
it was appropriate to apply it, but 15% said they 
were neutral, noting that it did not significantly 
affect their level of learning motivation.
Thus, the study of the consequences of experi-
mental verification of the developed algorithm of 
using of Yerkes-Dodson’s law for the actions of 
the teacher confirmed the author’s idea about the 
possibility of positive influence the level of learn-
ing motivation of students of KhSAFK in the pro-
cess of solving of educational task.
Key words: learning motivation, Yerkes-Dodson 
law, algorithm for increasing the level of learning 
motivation.
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1 Авторський колектив наголошує на відсутності будь-якого 
конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що 
завдасть шкоди неупередженості статті.
Ця публікація не отримала фінансової підтримки від державних, 
громадських або комерційних організацій та видається за 
кошти авторів.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Якість професійної підготовки фахівців здобувачів 
вищої освіти зумовлюється певними факторів, серед 
яких важливою є відповідальна професійна діяль-
ність педагога, що виявляється, зокрема, у прагненні 
створювати ефективні авторські методичні розробки 
для проведення занять. При цьому важливо, щоб 
відповідні напрацювання були теоретично обґрунто-
ваними та послідовно реалізовані на практиці.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одним із резервів щодо 
вдосконалення освітньої діяльності є можливість 
застосування психологічних знань, зокрема, закону 
Йеркса-Додсона. Використовуючи його, викладач 
вишу спроможний створити додатковий позитив-
ний вплив на рівень навчальної мотивації студен-
тів, яка своєю чергою виступає ключовим момен-
том ефективності освітнього процесу. На зазначене 
звертають увагу й зарубіжні науковці, які у своїх 
публікаціях вказують на те, що позитивне нала-
штування аудиторії є передумовою ефективності 
процесу навчання [9; 10] та сприяє стимулюванню 
навчальної самомотивації студентів [8; 11].
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Мета статті – представити авторський досвід 
щодо використання закону Йеркса-Додсона для під-
вищення рівня навчальної мотивації студентів ХДАФК.

Науково-методичний пошук було здійснено 
упродовж 2019–2020 років у вигляді самостійного 
й завершеного дослідження, тобто на теоретич-
ному та практичному рівнях.

На теоретичному рівні було визначено авторську 
ідею та розроблено відповідний алгоритм вико-
ристання закону Йеркса-Додсона для підвищення 
рівня навчальної мотивації студентів, на практич-
ному – впроваджено авторські напрацювання на 
заняттях із педагогіки зі студентами I курсу та педа-
гогічної майстерності зі студентами II (за скороче-
ним терміном навчання) і III курсів, які здобувають 
вищу освіту на рівні «бакалавр» за спеціальністю 
014 Середня освіта, за предметною спеціалізацією 
014.11 Середня освіта / Фізична культура.

Для одержання та обробки результатів нау-
ково-методичного пошуку застосовано такі методи 
дослідження, як моделювання для створення алго-
ритму використання закону Йеркса-Додсона для 
підвищення рівня навчальної мотивації студентів 
на заняттях з педагогіки та педагогічної майстер-
ності, аналіз одержаних результатів та їх узагаль-
нення для формулювання висновків.

Науково-методичний пошук, результати якого 
покладено в основу змісту цієї публікації, було 
виконано в межах ініціативної науково-дослідної 
теми «Сучасні технології діагностики та засоби 
збереження психологічного здоров’я спортсменів» 
(2018–2020 рр.), яка розроблялася на кафедрі 
педагогіки та психології ХДАФК.

Виклад основного матеріалу. Науково-мето-
дична робота була проведена за трьома етапами.

Перший етап дослідження був пов’язаний із 
вивченням можливості щодо використання закону 
Йеркса-Додсона для підвищення рівня навчальної 
мотивації студентів ХДАФК та визначенням відпо-
відної авторської ідеї.

Другий етап дослідження втілив у собі роз-
робку відповідного алгоритму дій викладача.

На третьому етапі реалізовано алгоритм 
використання закону Йеркса-Додсона для підви-
щення рівня навчальної мотивації студентів, проа-
налізовано відповідні наслідки та сформульовано 
висновки.

У процесі виконання дослідження на першому 
етапі були актуалізовані раніше реалізовані на 
практиці авторські розробки щодо підвищення 
навчальної мотивації студентів на заняттях [4; 5; 6; 7] 
та вивчені додаткові для цього можливості в кон-
тексті використання закону Йеркса-Додсона.

Як відомо, у 1908 році американські психо-
логи Роберт Йеркс (1876–1956) і Джон Додсон 
(1879–1955) за наслідками дослідів із лаборатор-
ними пацюками сформулювали конкретні поло-
ження щодо характеру розподілу мотивації та 

динаміки її рівня в процесі розв’язання завдань 
різної складності [10].

Одержані таким шляхом результати були уза-
гальнені, певним чином сформульовані та уві-
йшли до надбання психологічної науки як закон 
Йеркса-Додсона, що конкретизується двома поло-
женнями:

− рівень мотивації в процесі розв’язання 
завдання («подолання труднощів») змінюється 
за перевернутою U-образною кривою, тобто спо-
чатку підвищується, поступово досягає свого пев-
ного оптимуму, а потім знижується;

− рівень оптимальної мотивації пов’язаний зво-
ротною залежністю з рівнем складності завдання, 
тобто чим складнішим є завдання, тим нижчим є 
рівень мотивації до його вирішення.

Питання, наскільки правомірним є застосування 
закону Йеркса-Додсона для впливу на рівень 
мотивації в межах людської діяльності, вирішу-
ється неоднозначно. Деякі дослідники вважають, 
що цей закон не можна поширювати на людську 
діяльність, а інші, в тому числі й практики (зокрема, 
HR-менеджери), застосовують його як теоретичне 
підґрунтя (або аксіому) щодо розв’язання проблеми 
мотивації персоналу для успішної та результатив-
ної діяльності бізнес-компанії [1; 2].

Суть авторської ідеї використання закону 
Йеркса-Додсона полягає в тому, що оцінка склад-
ності навчального завдання для студентів певною 
мірою постає суб’єктивним моментом – запропо-
новане завдання можна вважати «складним» або 
«не дуже складним». Усе залежить від рівня під-
готовленості (сформованості необхідних компе-
тентностей) конкретної особистості. Рівень склад-
ності запропонованого для студентів навчального 
завдання часто визначається викладачем (у 
школі – вчителем), і, якщо педагог вказує на його 
складність, то це, згідно із законом Йеркса-Дод-
сона, «погіршує» рівень навчальної мотивації 
щодо його виконання.

Звідси доцільно змінювати оцінку складності 
завдання, не вдаючись до прихованої маніпуля-
ції, і представляти його студентам як «цікаве», 
«бажане», «доступне» та вирішення якого не 
просто дозволить досягти певного результату, а 
утворить відчуття гордості за себе, за свій «ум», 
«інтелект», «реалізований потенціал», тому 
спричинить позитивний «емоційний настрій» та 
«сплеск» бажання до подальшого навчання.

На другому етапі дослідження авторським 
колективом цієї публікації було розроблено алго-
ритм використання закону Йеркса-Додсона для 
підвищення рівня навчальної мотивації студентів.

Як свідчить авторський досвід, використо-
вувати закон Йеркса-Додсона доцільно під час 
розв’язання навчальних завдань різної склад-
ності, що пропонуються студентам для виконання 
на практичних заняттях. У цьому разі стратегія дій 
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викладача спрямована на створення оптимуму 
відповідної мотивації студентів, а характер педа-
гогічної настанови для студентів щодо виконання 
навчального завдання зумовлюється й конкрети-
зується рівнем складності останнього.

Коригувати рівень навчальної мотивації сту-
дентів доцільно поєднанням як раціональних, так 
й емоційних шляхів.

Алгоритм використання закону Йеркса-Додсона 
для підвищення навчальної мотивації студентів 
можна представити у вигляді загальної послідов-
ності дій викладача з подальшою їх конкретиза-
цією залежно від рівня складності завдання.

Загальна послідовність дій викладача:
− визначити рівень складності завдання;
− встановити, згідно із законом Йеркса-Дод-

сона, можливий наявний рівень мотивації щодо 
розв’язання навчального завдання;

− створити оптимум навчальної мотивації сту-
дентів для вирішення запропонованого завдання;

− спостерігати за навчальною роботою студентів 
й у разі потреби допомагати їм, коригувати їхні дії;

− проаналізувати наслідки використання озна-
ченого алгоритму та вдосконалити дії викладача 
щодо створення оптимуму навчальної мотивації 
студентів і змісту відповідної педагогічної наста-
нови.

Нижче наведено конкретизацію дій викладача 
за варіантами складності навчального завдання.

Варіант 1.
Рівень складності навчального завдання – 

високий.
Рівень мотивації особистості до виконання 

завдання згідно із законом Йеркса-Додсона – 
низький.

Створення оптимуму навчальної мотивації сту-
дентів із боку викладача шляхом підвищення рівня 
мотивації – «запропоноване навчальне завдання 
при належній концентрації необхідних знань і 
зусиль може бути вирішено кожним студентом».

Педагогічна настанова для студентів щодо 
шляхів розв’язання навчального завдання з боку 
викладача – зазначити важливість виконання 
завдання, вказати, які теоретичні знання доцільно 
застосувати, та спрямувати студентів на пошук 
рішення у вигляді схеми, таблиці, алгоритму, 
інструкції, змістовного опису або процедури.

Варіант 2.
Рівень складності навчального завдання – 

середній.
Рівень мотивації особистості до виконання 

завдання згідно із законом Йеркса-Додсона – 
середній.

Утримання рівня мотивації – «запропоноване 
навчальне завдання не є складним, але потре-
бує належного аналізу і використання відповідних 
теоретичних знань та може бути вирішено кожним 
студентом».

Педагогічна настанова для студентів щодо шля-
хів розв’язання навчального завдання з боку викла-
дача – пояснити, що запропоноване навчальне 
завдання є важливим у системі вироблення умінь 
і навичок, а досягнутий результат стане показовим 
для кожного студента в контексті розуміння можли-
вості застосування педагогічних знань

Варіант 3.
Рівень складності навчального завдання – 

низький.
Рівень мотивації особистості до виконання 

завдання згідно із законом Йеркса-Додсона – 
високий.

Підтримання рівня мотивації – «запропоноване 
навчальне завдання у процесі свого розв’язання 
потребує вдумливості й певних зусиль та може 
бути вирішено кожним студентом».

Педагогічна настанова для студентів щодо 
шляхів розв’язання навчального завдання з боку 
викладача – не заспокоювати студентів тим, що 
запропоноване навчальне завдання є легким, а 
звернути їхню увагу на необхідність відповідаль-
ного ставлення до одержання кінцевого результату 
та вдалого варіанту представлення його рішення.

Для «старту» в реалізації вищевказаного алго-
ритму під час проведення інструктивної частини 
(в межах першого заняття зі студентами) щодо 
вивчення педагогіки (на I курсі) та педагогічної 
майстерності (на II та III курсах) студентам слід 
роз’яснити такі важливі для засвоєння необхід-
них знань, вироблення умінь і навичок психоло-
гічні закони, як закон Йеркса-Додсона та закон 
розвитку вищих психічних функцій (закон соціо-
генезу). Останній, який встановив і сформулю-
вав Л.С. Виготський (1896–1934), полягає в тому, 
що всіляка набута людиною функція (у нашому 
випадку – оволодіння знаннями, вироблення умінь 
та навичок) «з’являється на сцені» спочатку як 
соціальна («інтерпсихічна»), а потім як психоло-
гічна («інтрапсихічна») [3].

Освітній процес, по суті, й відбувається за 
законом соціогенезу, оскільки являє собою 
по суті трансформацію «зовнішніх» впливів 
(зусилля з боку викладача) на «внутрішній світ» 
особистості студента, тобто «соціальне» пере-
творюється на «індивідуально психологічне» 
(от чому при однаковій «соціальній ситуації» 
в навчанні результати засвоєння знань, виро-
блення умінь та навичок у студентів є різними – 
в кожного з них «створюється» неповторний і 
унікальний «внутрішній світ»).

Наступний крок – це утвердження на занят-
тях позитивної атмосфери навчання через ствер-
дження таких акцентів, як те, що «всі здатні навча-
тися добре», «в кожного є потенціал і талант для 
успішної самореалізації» та націлювання студен-
тів на можливість досягнення ними високого рівня 
власних навчальних досягнень.
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При цьому підґрунтям для успішних дій викла-
дача виступають педагогічна культура та педа-
гогічний такт – позитивне і поважливе ставлення 
до кожного без винятку студента як до особис-
тості та створення характеру сумісної діяльності в 
дусі співпраці та інтерактивності – «всі прагнемо 
набути знань, умінь та навичок», «допомагаємо 
одне одному», «результат кожного є внеском у 
загальний імідж студентської групи».

На третьому етапі було реалізовано алго-
ритм застосування закону Йеркса-Додсона для 
підвищення рівня навчальної мотивації студентів 
у процесі вирішення завдань та проаналізовано 
відповідні наслідки.

Вивчення одержаних результатів апробації роз-
робленого алгоритму засвідчили певну позитивну 
динаміку рівня навчальної мотивації студентів.

По-перше, студенти ХДАФК позитивно оцінили 
застосування закону Йеркса-Додсона на заняттях 
із педагогіки та педагогічної майстерності – 47% 
вказали на те, що це добре вплинуло на їх рівень 
навчальної мотивації, 38% зазначили доцільність 
його застосування, проте 15% висловилися ней-
трально, тобто вважають, що це ніяк не вплинуло 
на рівень їх навчальної мотивації.

По-друге, біля 82% студентів ХДАФК зазначили 
корисність і доцільність використання психоло-
гічних знань у викладанні – вони акцентували на 
тому, що закон Йеркса-Додсона допоміг їм краще 
зрозуміти, як можна керувати рівнем навчальної 
мотивації з боку викладача або вчителя з фізичної 
культури і, зокрема, яким чином можна розвивати 
самомотивацію до навчання.

Крім того, понад 68% здобувачів вищої освіти 
також позитивно поставилися до використання закону 
соціогенезу (закон Л.С. Виготського щодо розвитку 
вищих психічних функцій) і наголосили, що його засто-
сування створює чітке уявлення про механізм засво-
єння необхідних знань, вироблення умінь і навичок.

Висновки. Таким чином, вивчення наслід-
ків експериментальної перевірки розробленого 
алгоритму дій викладача підтвердило авторську 
ідею про можливість використання суб’єктивної 
оцінки складності навчального завдання для 
впливу, згідно із законом Йеркса-Додсона, на 
рівень навчальної мотивації студентів щодо його 
розв’язання. Якщо педагог представляє навчальне 
завдання як «цікаве» і «важливе» для вироблення 
необхідних умінь і навичок студентів і при цьому 
«надихає» їх на успіх («всі спроможні вирішити 
навчальне завдання за умови наполегливості 
та обрання відповідних для цього теоретичних 
знань»), то в такий спосіб можна підвищити або 
хоча б «утримати» рівень навчальної мотивації 
студентів, використовуючи їхнє природне праг-
нення до «успіху та визнання досягнень».

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у можливості проведення низки науково-мето-

дичних досліджень щодо використання закону 
Йеркса-Додсона під час проведення занять із 
фізичного виховання для дітей і молоді в закладах 
середньої освіти або в процесі тренерської діяль-
ності. Останнє особливо актуалізується, коли від-
буваються невдалі виступи юних спортсменів на 
змаганнях, що своєю чергою може привести до 
втрати інтересу до занять спортом і, як наслідок, 
падіння рівня відповідної мотивації.
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  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВВНЗ
THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 
OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS 
OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Ефективність та результативність у про-
цесі навчання іноземній мові залежить від пра-
вильного вибору і доцільного використання 
засобів навчання. У статті розглянуто акту-
альність використання мобільних технологій 
та мобільних пристроїв у процесі навчання 
іноземній мові у відомчому вищому військо-
вому навчальному закладі. Мобільні при-
строї та технології вже стали абсолютно 
невід’ємною частиною всіх повсякденних 
аспектів життя сучасної людини. Відзначено, 
що сучасні засоби мобільної комунікації явля-
ють собою значний потенціал для розвитку 
професійної, мовної та іншомовної комуніка-
тивної компетентності здобувачів освіти у 
відомчому вищому військовому навчальному 
закладі. Наведено характеристику поняття 
«мобільне навчання». Мета статті – роз-
глянути можливості використання мобіль-
них пристроїв у навчанні іноземним мовам. 
Узагальнено досвід науковців із застосування 
мобільних пристроїв у процесі іншомовної під-
готовки. Розглянуто можливості викорис-
тання мобільних засобів комунікації у процесі 
навчання іноземній мові, переваги та недоліки 
їх застосування. Зазначено, що особливістю 
використання мобільних засобів комунікації 
є можливість надання доступу до необхід-
ної інформації та її обробка в будь-який час 
у будь-якому місці. Розглянуто проблему 
організації іншомовної підготовки здобува-
чів освіти у відомчому вищому військовому 
навчальному закладі з використанням про-
єктної технології навчання «Вебквест». 
Автори дійшли висновку, що використання 
мобільних телефонів як засобу навчання 
сприяє успішній роботі здобувачів освіти 
під час занять, тим самим підвищуючи їхню 
мотивацію до вивчення іноземної мови. Зро-
блено висновок про те, що в еру технологій 
інтеграція доступних мобільних засобів кому-
нікації в освітній процес поліпшує загальну 
якість навчання іноземній мові у відомчому 
вищому військовому навчальному закладі.
Ключові слова: мобільне навчання, іноземна 
мова, мобільні засоби комунікації, мобільні 
технології, вебквест.

Achieving the objectives of a foreign language 
learning depends on appropriately chosen and 
used teaching aids. The article deals with the 
relevance of the use of mobile phones for the 
foreign language teaching in a departmen-
tal higher military educational establishment. 
Various gadgets and mobile technologies have 
integrated into our routine life and become its 
essential part. It is marked that modern facili-
ties of mobile communication are considerable 
potential for the development of professional, 
linguistic and a foreign language communica-
tive competence of cadets of a departmental 
higher military educational establishment. The 
educational potential of the use of mobile gad-
gets in a process of foreign language learning is 
analyzed. The concept of «mobile learning» has 
been described. The aim of the article is to con-
sider the possibility of using mobile devices in 
the process of foreign languages learning. The 
authors analyze the academic literature related 
to the issues of the use of mobile devices in 
foreign languages learning process. Attention 
is drawn to the possibilities of using mobile 
devices in educational process, the advantages 
and disadvantages of their use in the process of 
a foreign language training. Their features are 
access to necessary information and opportuni-
ties to work with them anywhere anytime. The 
use of Web-quest learning project technology in 
the course of a foreign language training in a 
departmental higher military educational estab-
lishment is considered. It is noted that the use 
of mobile devices will improve the efficiency of 
the learning foreign languages. The authors of 
the article conclude that using mobile phones 
as a teaching aid contributes to cadets’ suc-
cessful studies, thereby improving their motiva-
tion to learn a foreign language. In the epoch 
of technologies any kinds of integration of avail-
able mobile devices in the course of foreign 
language training improves the general quality 
of teaching and learning foreign languages in a 
departmental higher military educational estab-
lishment.
Key words: mobile learning, a foreign language, 
mobile device, mobile technologies, Web-quest.
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РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Методи і засоби навчання іноземних мов постійно 
змінюються. Сучасні науково-педагогічні праців-
ники, які викладають іноземну мову у закладах 
вищої освіти, не можуть ігнорувати використання 
нових технологій в освітньому процесі. Сьогодні 
більшість викладачів використовує електронні 
носії спільно з демонстраційними засобами під час 
читання лекцій, виступів, презентацій. Із розвитком 

сервісів Web 2.0, таких як блог, вікі, соціальні мережі, 
стало можливим віртуальне навчання (e-learning). 
Переваги використання сервісів Web 2.0 у викла-
данні і вивченні іноземної мови безперечні, оскільки 
вони забезпечують не лише зручність і новизну, а й 
ефективність навчання, реальні практичні резуль-
тати [4]. Контент навчальних соціальних сервісів 
динамічно розвивається завдяки організації інтер-
активного зв’язку користувача із сайтом або іншими 
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користувачами, обміну аудіо-, відео- і текстовими 
файлами, результатом якого є створення користу-
вацького контенту [5]. У розпорядженні здобувачів 
вищої освіти знаходиться та постійно збільшується 
й удосконалюється набір інструментів пошуку 
та обробки інформації,  у тому числи іноземною 
мовою. Революція в розвитку цифрових технологій 
сприяла появі мобільного навчання (mobile learning 
або m-learning). Мобільні технології, включаючи 
мобільні телефони, кишенькові електронні слов-
ники, персональні цифрові помічники (PDA), МР3-
плеєри та планшетні персональні комп’ютери (ПК), 
використовуються в освітніх цілях [8; 10].

Сьогодні науково-педагогічні працівники, які 
викладають іноземні мови у відомчому вищому 
військовому навчальному закладі, вміють корис-
туватися перевагами інформаційних, мобільних 
та інших технологій, інтегрувати їх у процес викла-
дання навчальної дисципліни. Технологічні пристрої 
надають потужні можливості для навчання іноземній 
мові, забезпечують упровадження нових підходів до 
процесу навчання, що сприяє розвитку професійних, 
творчих та комунікативних умінь та навичок.

Із розвитком мобільних технологій і створен-
ням великої кількості різноманітних навчальних 
мовних додатків, з одного боку, і появою великої 
кількості так званих  digital natives, представни-
ків молодого покоління, які практично зростають 
разом із технологічними пристроями – з іншого, 
популярність і розвиток даного виду навчання все 
більше поширюється [2; 4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема використання інформаційних техноло-
гій в освіті не є новою і вже досить широко висвіт-
лена у педагогічній науці. Із розвитком мобільних 
технологій окремі аспекти мобільного навчання 
неодноразово знаходили висвітлення в працях 
закордонних (Т. Андерсон, Дж. Тракслер, А. Авра-
менко, Д. Васьбієва, Т. Гулая, К. Капранчикова, 
С. Романова та ін.) і вітчизняних (М. Антонівська, 
В. Білоус, О. Мардаренко, Н. Скрипник та ін.) нау-
ковців. Проте відчувається брак праць, у яких би 
розглядалися питання практичного застосування 
мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови у 
відомчих вищих військових навчальних закладах.

Мета статті – узагальнити можливі шляхи 
практичного використання мобільних пристроїв у 
процесі іншомовної підготовки відомчого закладу 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Термін 
«мобільне навчання», або m-learning, включає 
у себе навчання за допомогою мобільних тех-
нологій. Це сучасний тип моделі навчання, що 
дає змогу здобувачам вищої освіти отримувати 
навчальні матеріали через бездротові телекомуні-
каційні мережі та в мережі Інтернет [3; 11; 12].

Мобільне навчання передбачає сформованість 
у здобувачів вищої освіти здатності навчатися в 

будь-якому місці і в будь-який час за допомогою 
портативного електронного пристрою. Технологія 
вивчення іноземної мови із застосуванням доступ-
них портативних мобільних пристроїв (MALL – 
Mobile-Assisted Language Learning) є підмножиною 
мобільного навчання [7, c. 289; 13; 14].

Мобільне навчання – один із найбільш зручних 
і затребуваних способів, що дають змогу опанову-
вати вміння і навички роботи з іншомовними тек-
стами протягом усього життя. Це інтелектуальна 
технологія навчання іноземній мові, яка розвива-
тиметься паралельно з удосконаленням інформа-
ційно-комунікаційних технологій і надає необме-
жені інноваційні можливості.

Під мобільним навчанням іноземним мовам 
будемо розуміти форму організації процесу 
навчання та контролю, засновану на використанні 
мобільних пристроїв зв’язку (смартфонів, планшет-
них комп’ютерів тощо), за якої ті, хто навчається, у 
будь-якому місці і в будь-який час можуть форму-
вати й удосконалювати мовні навички, розвивати 
мовні вміння (на основі засобів синхронної та асинх-
ронної комунікації), формувати соціокультурну та 
міжкультурну компетентності з метою використання 
іноземної мови як засобу спілкування у соціально-
побутовій та професійній сферах [6, c. 84].

Серед різних мобільних технологій мобільні 
телефони мають високий потенціал для вдоскона-
лення процесу навчання іноземній мові. Здобувачі 
вищої освіти сьогодення живуть в епоху цифрових 
технологій. У співбесідах зі здобувачами освіти 
відомчого закладу вищої освіти ми з’ясували, 
що вони здебільшого використовують мобільні 
гаджети для здійснення телефонних дзвінків; спіл-
кування у соціальних мережах або обміну пові-
домленнями (Skype, Telegram, Viber, WhatsApp 
тощо); написання електронних листів; обміну 
фотографіями та відеоповідомленнями; коменту-
вання постів та фотографій. Проте мобільні теле-
фони є корисними не лише для особистих цілей, 
вони можуть сприяти підвищенню мотивації до 
навчання іноземним мовам. Мобільні пристрої 
(Wi-Fi, Bluetooth, камера), засоби синхронного та 
асинхронного зв’язку (електронна пошта) і навіть 
доступ до мережі Інтернет роблять мобільні теле-
фони корисними для вивчення іноземної мови. 
Ми погоджуємося з думкою А. Авраменко [1] та 
К. Капранчикової [6], що мобільні телефони можуть 
представляти нове освітнє середовище у зв’язку з 
появою мобільних і бездротових технологій.

Хоча мобільними телефонами можуть не дозво-
ляти користуватися в аудиторії, оскільки викладачі 
сприймають їх як пристрій, який може відволікати 
здобувачів освіти від процесу навчання інозем-
ній мові, їх можливо перетворити на навчальний 
засіб, якщо науково-педагогічні працівники знають 
і вміють використовувати мобільні телефони для 
створення навчальних завдань.
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Серед недоліків використання мобільних теле-
фонів під час практичних занять з іноземної мови 
можемо зазначити такі: мобільні пристрої відволі-
кають здобувачів освіти від заняття та заохочують 
списування; викладачі втрачають час, намагаю-
чись устигнути спостерігати за здобувачами освіти 
під час заняття.

З іншого боку, застосування мобільних телефонів 
у процесі навчання іноземних мов дає можливість:

– забезпечити швидкий доступ до автентичних 
навчальних і довідкових ресурсів і програм в будь-
який час і в будь-якому місці;

– створювати позитивний настрій і атмосферу 
співробітництва в аудиторії;

– підвищити мотивацію до вивчення іноземної мови;
– сприяти ефективному розвитку комунікатив-

ної, соціокультурної та інформаційно-комунікацій-
ної компетентності здобувачів вищої освіти [1];

– науково-педагогічному працівнику ефективно 
проводити практичне заняття, використовуючи 
дидактичні можливості та функції мобільних при-
строїв та технологій [9, c. 275–276].

Серед основних видів роботи з мобільними 
телефонами можна назвати такі: аудіо- або відео-
запис фрагментів заняття з іноземної мови; пошук 
інформації в мережі Інтернет; використання різ-
них навчальних програм, словників ABBYlingo, 
Multitran, Reverso, реурсу YouTube з різними освіт-
німи цілями (відеосюжети з різної тематики, пісні іно-
земною мовою тощо); доступ до всесвітніх ресурсів 
Britishcouncil (подкасти із завданнями до них і т. ін.).

Виконання проєктів також хороший спосіб інте-
грації мобільних пристроїв у процес вивчення іно-
земної мови в аудиторії та у позааудиторній само-
стійній роботі. Прикладами проєктів, які природним 
чином інтегрують використання мобільних засобів 
зв’язку в процесі іншомовної підготовки, можуть 
бути вебквести (мобільні квести) [1, с. 15–17]. На 
початковому етапі (І курс) ми використовували 
вебквести, що містять завдання на переказ. Це 
найпростіший приклад використання мобільних 
пристроїв на заняттях з іноземної мови з доступом 
до Інтернету як джерела інформації. Робота над 
вебквестом сприяє розвитку у здобувачів освіти 
вміння:

– здійснювати пошук інформації;
– виділяти ключові слова;
– відокремлювати основну інформацію від дру-

горядної;
– фіксувати необхідну інформацію;
– детально або скорочено викладати зміст про-

читаного;
– узагальнювати інформацію з іншомовного 

тексту;
– виділяти факти, приклади, аргументи відпо-

відно до поставлених питань;
– висловлювати й аргументувати свою точку 

зору;

– брати участь в обговоренні;
– робити висновки;
– уточнювати і деталізувати інформацію.
У процесі обговорення кінцевого продукту, пре-

зентації здобувачі освіти вчаться висловлювати 
свої думки, відстоювати свою точку зору, що віді-
грає важливу роль у формуванні мовних (фоне-
тичних, граматичних і лексичних) навичок та роз-
витку усних видів мовленнєвої діяльності (навичок 
монологічного та діалогічного мовлення, а також 
аудіювання). Окрім того, дослідницька робота у 
процесі виконання вебквесту формує й удоскона-
лює навички самостійної роботи здобувачів освіти 
відповідно до поставлених завдань.

Використання мобільних мультимедійних при-
строїв для навчання іноземній мові є лише одним 
із методів, що стимулюють мотивацію здобувачів 
освіти у розвитку навичок володіння іноземною 
мовою. На нашу думку, інтеграція мобільних тех-
нологій і пристроїв у процесі іншомовної підготовки 
поліпшує загальну якість викладання і вивчення 
іноземних мов у відомчому закладі вищої освіти.

Висновки. Таким чином, застосування мобіль-
них технологій і пристроїв дасть змогу істотно під-
вищити ефективність освітнього процесу шляхом 
забезпечення доступу до навчальних та довідко-
вих ресурсів мережі Інтернет, організації взаємо-
дії викладача зі здобувачами освіти. Гнучкість та 
негайний доступ до іншомовної інформації, необ-
хідної для виконання здобувачами освіти конкрет-
ного завдання, наприклад вебквесту, дає змогу 
за допомогою мобільних пристроїв підвищити 
ефективність навчання іноземній мові. Викорис-
тання мобільних технологій і пристроїв здобува-
чами вищої освіти потребує розроблення підходів 
до інтеграції мобільного навчання у традиційний 
освітній процес і застосування системної методики 
мобільного навчання, за допомогою якої можна 
реалізувати принципи гуманістичної педагогіки.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

У статті розкрито можливість впрова-
дження, освоєння і здійснення інноваційних 
технологій в освітньому процесі. Ставиться 
завдання з’ясувати, через що виникають 
інновації, якими вони бувають; розгляда-
ються історичний розвиток інноваційного 
процесу, його сенс і результат. Взагалі інно-
ваційний процес – це цілеспрямований процес 
зі створення, освоєння, використання та 
поширення сучасних ідей, які відповідають 
певним критеріям. У розумінні сенсу інно-
ваційного процесу лежать дві важливі про-
блеми педагогіки: проблема впровадження 
психолого-педагогічних досягнень у практику 
і проблема вивчення педагогічного досвіду. 
Результатом інноваційного процесу є зміни, 
які утворюються і в теорії, і практиці.
Нині інноваційна педагогічна діяльність є 
одним із важливих компонентів освітньої 
діяльності в усіх навчальних закладах. Вона 
як створює конкурентність того чи іншого 
навчального закладу в області освітніх 
послуг, так і визначає професійне зростання 
педагога, його творчий пошук і сприяє осо-
бистісному зростанню вихованців. Застосу-
вання нововведень у різних умовах залежить 
від кваліфікації вчителів, від того, наскільки 
навчені школярі і який спосіб життя вони 
ведуть.
Нововведення, або інновації, характерні для 
будь-якої професійної діяльності людини, 
і тому природно стають предметом 
вивчення, аналізу та впровадження. Інновації 
самі по собі не виникають, вони є результа-
том наукових пошуків, передового педагогіч-
ного досвіду окремих вчителів і цілих колек-
тивів. Цей процес не може бути стихійним, 
він потребує управління.
При всьому різноманітті технологій 
навчання: саморозвитку, комп’ютерних, про-
блемних, модульних і інших – реалізація про-
відних педагогічних функцій залишається за 
педагогом. Це вимагає від нього спеціальної 
психолого-педагогічної підготовки, оскільки 
в професійній діяльності вчителя реалізу-
ються не тільки спеціальні, предметні зна-
ння, а й сучасні знання в галузі педагогіки і 
психології, технології навчання і виховання.
Ключові слова: інновації, технології, іно-
земна мова, інноваційні процеси, методика 
викладання, електронні ресурси, зміст 
навчальної програми, нововведення.

The article reveals the possibility of introduction, 
development and implementation of innovative 
technologies in the educational process. The 
task is to find out why innovations arise; what 
they are; the historical development of the 
innovation process, its meaning and result are 
considered. In general, the innovation process 
is a purposeful process of creating, mastering, 
using and disseminating modern ideas that meet 
certain criteria. Understanding the meaning of the 
innovation process are two important problems 
of pedagogy: the problem of implementing 
psychological and pedagogical achievements in 
practice and the problem of studying pedagogical 
experience. The result of the innovation process 
are changes that are formed in both theory and 
practice.
Today, innovative pedagogical activity is one of 
the important components of educational activ-
ity in all educational institutions. It both creates 
the competitiveness of an educational institution 
in the field of educational services, and deter-
mines the professional growth of the teacher, his 
creative search and contributes to the personal 
growth of students. The application of innova-
tions in different conditions depends on the 
qualifications of teachers, on how well trained 
students are, and what way of life they lead.
Novations, or innovations, are characteristic 
of any professional activity of a person, and 
therefore naturally become the subject of study, 
analysis and implementation. Innovations do 
not arise by themselves, they are the result 
of scientific research, advanced pedagogical 
experience of individual teachers and entire 
teams. This process cannot be spontaneous, it 
needs management.
With all the variety of learning technologies: self-
development, computer, problem, modular and 
others – the implementation of leading pedagogi-
cal functions is left to the teacher. This requires 
from him special psychological and pedagogical 
training, as in the professional activities of teach-
ers are implemented not only special, subject 
knowledge, but also modern knowledge in the 
field of pedagogy and psychology, technology of 
teaching and education.
Key words: innovations, technologies, foreign 
language, innovative processes, teaching 
methods, electronic resources, curriculum 
content, novations.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. На жаль, реальність така, що, незважа-
ючи на прекрасне опрацювання багатьох освіт-
ніх напрямів, реальна освітня практика мало 
їх приймає. Інновації потрібні для підвищення 
ефективності освітнього процесу і його резуль-
татів. Вирішальну роль у процесі інновацій віді-
грає викладач, який повинен бути творчим, заці-
кавленим в інноваціях, який не тільки приймає 
теоретичні знання, але також шукає нові методи 
навчання, оновлює зміст освіти тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спираючись на літературні джерела, ми так само 
можемо сказати, що інноваційні процеси в освіті 
виникали в різні історичні періоди і визначали його 
розвиток. Особливо поширилися вони наприкінці 
XIX – початку XX століть. Ці зміни характеризува-
лися новими підходами до навчання і виховання. 
У цей час наука переживала сильну криза, яка 
стосувалася уявлень про людину і суспільство, 
природу, пізнання [2]. Таким чином, інноваційний 
процес полягає у формуванні та розвитку змісту, 
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а також в організації нового. У нього входить 
сукупність процедур і засобів, за допомогою яких 
відкриття, отримане в науці, або введення стає 
результатом інновації.

Мета статті – спонукати викладачів глибоко 
замислитись про можливості поліпшення навчання 
завдяки інноваційним методам.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку зі змі-
нами в соціальному житті прогрес у науці і культурі, 
нові потреби в педагогічній діяльності привели до 
змін у системі освіти. Одним із можливих шляхів 
подальшого розвитку цієї галузі є інновації [1].

Інновації – це зміна або нововведення, яке 
передбачає введення чого-небудь нового [2].  
Ці зміни відбуваються в будь-якій професії людини. 
Інновації відбуваються в результаті наукових 
пошуків, високого педагогічного досвіду і цілого 
колективу. У діяльності педагога інновації прояв-
ляються з введенням нових цілей освіти; в орга-
нізації спільної діяльності викладача та студента; 
розробляються нові форми і методи навчання. 
У всьому цьому процесі викладачі відіграють дуже 
важливу роль, бо вони і є учасниками цього про-
цесу. З введенням у навчально-виховний процес 
сучасних технологій викладач в аудиторії дедалі 
більше виконує функцію консультанта і порадника.

Найбільш поширені такі інновації в навчанні:
1) створення профільних аудиторій;
2) ігрових методик;
3) комп’ютерних класів;
4) поява інтерактивних дошок;
5) дистанційне навчання (участь у конферен-

ціях, семінарах, олімпіадах);
6) створюються мережеві структури;
7) тьюторство;
8) електронні підручники.
Спираючись на літературні джерела, ми також 

можемо сказати, що саме інновації підвищують 
ефективність і якість освіти, показуючи тим самим 
результат передового педагогічного досвіду,  
а також наукових пошуків.

Як правило, інновації виникають у результаті 
спроб вирішити традиційну проблему в новий спо-
сіб, у результаті тривалого процесу накопичення 
і осмислення фактів, коли і народжується нова 
якість, яка несе новаторський зміст. Більшість 
сучасних інновацій знаходяться в спадкоємному 
зв’язку з історичним досвідом і мають аналоги в 
минулому. Це дає підставу стверджувати, що інно-
ваційний процес – це мотивована, цілеспрямо-
ваний і свідомий процес зі створення, освоєння, 
використання та поширення сучасних (або осу-
часнених) ідей (теорій, методик, технологій і т.п.), 
які актуальні й адаптовані для цих умов і які від-
повідають певним критеріям. Він спрямований на 
якісне поліпшення системи, в яку вноситься ново-
введення, і передбачає стимулювання його учас-
ників і зміну їхніх поглядів із позиції нововведення.

В основі інноваційних освітніх процесів лежать 
дві найважливіші проблеми педагогіки:

− проблема вивчення педагогічного досвіду;
− проблема доведення до практики досягнень 

психолого-педагогічної науки.
Отже, предмет інноватики, зміст і механізми 

інноваційних процесів мають лежати в площині 
об’єднання двох взаємопов’язаних процесів, що 
розглядаються до теперішнього часу поки ізольо-
вано, тобто результатом інноваційних процесів 
має бути використання нововведень, як теоретич-
них, так і практичних, так само і таких, які утво-
рюються на стику теорії та практики. Усе це під-
креслює важливість управлінської діяльності зі 
створення, освоєння і використання педагогічних 
нововведень. Отже, викладач може виступати як 
учасник, розробник, дослідник, користувач і про-
пагандист нових педагогічних технологій, теорій, 
концепцій. Управління цим процесом забезпечує 
цілеспрямований відбір, оцінку та застосування у 
своїй діяльності досвіду колег або пропонованих 
наукою нових ідей, методик.

Необхідність в інноваційній спрямованості 
педагогічної діяльності в сучасних умовах розви-
тку суспільства, культури і освіти визначається 
низкою обставин.

По-перше, соціально-економічні перетворення, 
що відбуваються, зумовили необхідність доко-
рінного оновлення системи освіти, методології  
і технології організації освітнього процесу в освіт-
ніх установах різного типу. Інноваційна спрямо-
ваність діяльності викладача, що включає в себе 
створення, освоєння і використання педагогічних 
нововведень, виступає засобом оновлення освіт-
ньої політики [3, с. 149–155].

По-друге, посилення гуманітаризації змісту 
освіти, безперервна зміна обсягу, складу навчаль-
них дисциплін вимагають постійного пошуку нових 
організаційних форм, технологій навчання.

По-третє, зміна характеру відносин викладача 
до самого факту освоєння і застосування педаго-
гічних нововведень.

По-четверте, входження вищих навчальних 
закладів у ринкові відносини, в тому числі і недер-
жавні, створює реальну ситуацію їх конкуренто-
спроможності.

Результатом інноваційних процесів в освіті 
є використання нововведень, як теоретичних, 
так і практичних, а також тих, які утворюються 
на стику теорії і практики. Причому інновація 
в системі освіти передбачає введення нового в 
цілі освіти, розробку нового змісту, нових мето-
дів і форм навчання і виховання, впровадження 
і поширення вже існуючих педагогічних систем, 
розробку нових технологій управління школою, її 
розвиток, школу як експериментальний майдан-
чик, ситуацію, коли школа має принципово нову 
освітню орієнтацію і здійснює оновлення освіти і 
виховання, які мають системний характер, який 
стосується мети, зміст, методи, форми та інші 
компоненти системи освіти. В основі їх розвитку 
перебувають дві групи чинників:
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а) об’єктивні чинники – створення умов, що 
стимулюють розвиток інноваційної діяльності та 
забезпечують прийняття її результатів;

б) суб’єктивні фактори пов’язані із суб’єктом 
інноваційного процесу,  його готовністю до інно-
ваційної діяльності. Суб’єктами інноваційних про-
цесів виступають вчені-педагоги, вчителі та інші 
працівники сфери освіти, чия діяльність має інно-
ваційну спрямованість.

П.І. Підкосістий виділяє такі нововведення:
1) технологічні;
2) організаційні;
3) методичні;
4) економічні;
5) управлінські;
6) соціальні;
7) юридичні [1].
Технологічні інновації – це нові способи виго-

товлення продуктів, нові технології їх виробни-
цтва. Ці інновації зачіпають різні технічні засоби 
і обладнання, які використовуються в навчанні. 
З появою інформаційних технологій та програм-
ного забезпечення відкрилися нові можливості. 
Оскільки комп’ютерні технології швидко діють, 
мають величезну кількість пам’яті, вони представ-
ляють собою нові засоби навчання. Ці технології 
створюють індивідуальні підходи у викладанні і 
навчанні, дозволяють реалізовувати ідеї проблем-
ного навчання.

Організаційні інновації – це зміни, які стосу-
ються освоєння нових форм і методів організації 
праці, способів роботи в класах, шкільних і поза-
шкільних колективах.

Методичні інновації – це нововведення, які 
застосовуються в галузі викладання і навчання, 
методики навчання і виховання. Ці інновації стосу-
ються процесу викладання природничо-наукових 
і гуманітарних дисциплін від дошкільного вихо-
вання до вищої освіти.

Економічні інновації – це нововведення, які охо-
плюють фінансові, бухгалтерські області, а також 
оцінку результатів діяльності в освіті. Вони впли-
вають на роботу всієї системи освіти, яка надає 
населенню платні освітні послуги.

Управлінські інновації – це зміни в структурі, 
методах управління організаціями, вони орієнто-
вані на заміну елементів системи управління, яка 
має прискорити, полегшити або поліпшити вирі-
шення поставлених завдань.

Соціальні інновації – це зміни, які проявляються 
в системі професійної підготовки і підвищення 
кваліфікації працівників, щодо підвищення рівня 
освіти, системи заохочення і оцінки результатів 
праці, професійної підготовки молоді, культури, 
формуванні корисних навичок і звичок, усунення 
негативних явищ у житті суспільства, досягненні 
більш високого рівня вихованості.

І останній вид інновацій – це юридичні, до яких 
зараховують нові і змінені закони, що визначають і 
регулюють усі види освітніх установ [1].

На вдосконалення науково-методичного супро-
воду впливають зміни у вимогах до професійних 
та особистих якостей сучасного педагога, онов-
лення цілей освітнього процесу, поява нових засо-
бів, способів, технологій навчання.

Втрачають актуальність традиційні уявлення про 
педагогічну діяльність як про діяльність, яка здійсню-
ється відповідно до норм у повторюваних педагогіч-
них ситуаціях. Праця вчителя дедалі більшою мірою 
розглядається як активна участь в інноваційних 
процесах в освітній установі, вміння педагога погля-
нути по-новому на ті чи інші ситуації, що виникають 
під час взаємодії всіх учасників освітнього процесу. 
З огляду на це діяльність педагога стає ще більш 
багатофункціональною. Педагог активно включа-
ється в здійснення різноманітних видів діяльності: 
створення і впровадження освітніх програм, роз-
робка навчальних засобів, супровід і консультування 
учнів, участь у розробці програми розвитку освітньої 
установи, проведення дослідницької діяльності, 
здійснення методичної роботи, оцінка та комплексна 
самооцінка результатів освіти, організація взаємо-
дії із зовнішнім середовищем школи. Для якісної та 
ефективної участі в різних видах діяльності конкрет-
ного педагога стає необхідним додатковий науково-
методичний супровід.

Зазначені вище визначає складність супроводу, 
яке має бути оптимальним для внутрішніх і зовніш-
ніх умов роботи педагога, що наявні і що виника-
ють, передбачити майбутні зміни, розробляти і 
освоювати інноваційні способи реагування на них.

У сучасних умовах педагогу важливо вміти 
поєднувати адаптивне і інноваційне реагування 
на мінливу ситуацію в процесах освіти. Адаптивне 
реагування – прагнення забезпечити відповідність 
діяльності, заснованої на відпрацьованій системі 
роботи, сучасним змінам в освіті. Такий тип реа-
гування спрямований на зниження ризику невдачі. 
Його реалізація виправдана в тих випадках, коли 
нова ситуація діяльності може виявитися тимча-
совою і може різко змінитися, або коли її ефектив-
ність ще не зовсім доведені на практиці.

Висновки. З усього вищесказаного можна зро-
бити висновок, що саме інновації в результаті науко-
вих пошуків і передового педагогічного досвіду є най-
кращим засобом підвищення ефективності освіти.
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ВПЛИВ І НАСЛІДКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
IMPACT AND CONSEQUENCES OF DISTANCE LEARNING

Перехідний період, з аудиторної роботи 
до дистанційного навчання, в системі про-
фесійної освіти вимагає нестандартного, 
творчого та інноваційного підходу до вирі-
шення організаційних, методичних і техно-
логічних завдань. При цьому не існує одно-
значних і типових рішень для цих завдань 
з огляду на багато об’єктивних причин: 
відбуваються комплексні перетворення в 
структурі всієї системи освіти, змінюється 
навчальний процес.
Дистанційне навчання – це добре орга-
нізована й контрольована самоосвіта з 
використанням комп’ютерної техніки й 
комунікаційних мереж. Основною перевагою 
дистанційної форми навчання над очною 
формою є, передусім, її зручність: студент 
самостійно вибирає час і місце для навчання, 
що дає йому змогу працювати чи пара-
лельно вчитися на стаціонарі в іншому місті 
чи навіть країні.
Студентам і абітурієнтам пропонується 
програма навчання, як по спеціальностях, 
так і по окремих курсах. Деякі навчальні 
заклади будують процес навчання на основі 
комп’ютерного забезпечення. Це означає, 
що викладач і студент у реальності не 
контактують один з одним, а отримують 
і передають інформацію електронною 
поштою. Документи про закінчення освіти 
студентам висилаються теж поштою. 
На Україні дистанційна освіта надзвичайно 
актуальна.
Зазначимо головні переваги дистанційної 
форми навчання: доступність всім вер-
ствам населення; відсутність необхідності 
відвідувати лекції і семінари; демократичний 
зв’язок «викладач – студент»; комплексне 
програмне забезпечення; провідні освітні 
технології; індивідуальний процес навчання;
гнучкі консультації.
Відсутня науково обґрунтована та чітко 
сформульована стратегія дистанцій-
ної освіти в Україні. У країні не має відпо-
відних програм загальнодержавного та 
регіонального рівнів. Невисокий рівень 
комп’ютеризації суспільства та системи 
освіти зокрема, низьке освоєння навчаль-
ними закладами сітьових інформаційних 
технологій, несформованість національ-
ного освітнього простору в Web-середовищі 
та ін. не дають змоги нині реалізувати зна-
чні потенційні можливості дистанційного 
навчання. Окремі ініціативи та позитивні 
результати їх реалізації загалом проблему 
не розв’язують.

Ключові слова: дистанційне навчання, 
онлайн навчання, наслідки, іноземна мова, 
можливості, освіта, інновації, інтерактив-
ний метод.

The transition period, from classroom work to 
distance learning, in the system of vocational 
education requires a non-standard, creative and 
innovative approach in solving organisational, 
methodological and technological problems. At 
the same time, there are no unambiguous and 
typical solutions for these problems due to many 
objective reasons: there are complex transforma-
tions in the structure of the entire education sys-
tem, the educational process is changing.
Distance learning is a well-organized and con-
trolled self-education using computer technology 
and communication networks. The main advan-
tage of distance learning over full-time education 
is, first of all, its convenience: the student inde-
pendently chooses the time and place for study, 
which allows him to work or study at the hospital 
in another city or even country.
Students and applicants are offered a curricu-
lum, both in specialties and in individual courses. 
Some educational institutions build the learn-
ing process on the basis of computer software. 
This means that the teacher and the student do 
not actually communicate with each other, but 
receive and transmit information by e-mail. Grad-
uation documents are also sent to students by 
mail. In Ukraine, distance education is extremely 
relevant.
Note the main advantages of distance learning: 
accessibility to all segments of the population; 
no need to attend lectures and seminars; demo-
cratic connection “teacher – student”; complex 
software; leading educational technologies; indi-
vidual learning process; flexible consultations.
There is no scientifically based and clearly formu-
lated strategy for distance education in Ukraine. 
The country does not have relevant programs 
at the national and regional levels. Low level of 
computerisation of society and education sys-
tem, in particular, low development of network 
information technologies by educational institu-
tions, unformed national educational space in 
the Web-environment, etc. do not currently allow 
to realise significant potential opportunities for 
distance learning. Some initiatives and positive 
results of their implementation in general do not 
solve the problem [1].
Key words: distance learning, online learning, 
consequences, foreign language, opportunities, 
education, innovation, interactive method.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Популярність дистанційного навчання в останні 
роки різко зросла. Ця форма навчання є найбільш 
гнучкою та доступною для багатьох бажаючих 
отримати знання, але вона має певний вплив на 
здобувачів і наслідки. Багато сказано на користь 
дистанційної освіти, і, мабуть, не менше про недо-
ліки подібної форми навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки в нашій країні відбулися значущі 
зміни у сфері освіти, а саме учні, студенти, здо-

бувачі мали перейти на дистанційне навчання. Ці 
зміни відбуваються через пандемію та мають не 
завжди позитивний вплив на навчання. Основне 
завдання викладачів – розкрити потенціал усіх 
учасників педагогічного процесу, дати їм змогу 
проявити творчі здібності, незважаючи на форму 
навчання. Вирішення цих завдань не можна здій-
снити без варіативності освітніх процесів, тому і 
з’являються різні інноваційні процеси в освіті.

В.А. Сластьонін розглядає інновацію в педаго-
гічному процесі як введення нового в цілі, зміст, 
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методи і форми навчання і виховання, організацію 
спільної діяльності викладача та студента [2].

Мета статті. Більшість викладачів оцінили 
перехід на дистанційне навчання як привід для 
занять самоосвітою з метою отримання нових 
навичок і компетенцій. Мета цієї статті – визначити 
взагалі вплив та наслідки дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Методологічне 
та технологічне вдосконалення дистанційного 
навчання, його тісний зв’язок із сучасними досяг-
неннями науки і виробництва зумовлюють і вимоги 
до ЗВО із впровадження і забезпечення оновлення 
навчальних програм за новими вимогами, надання 
йому реального прикладного, впроваджувального, 
задачного характеру.

Основним критерієм інновації є новизна, яка 
має рівнозначне ставлення як до оцінки науко-
вих педагогічних досліджень, так і до передового 
педагогічного досвіду.

Інноваційні процеси в освіті розглядають у 
комплексі його соціальної зумовленості, адже сис-
тема освіти відповідає комплексу життєвих соці-
альних потреб.

На сучасному етапі в науці про освіту виникає 
необхідність створювати педагогічні інноваційні 
технології, що забезпечують в освітньому процесі 
повноцінний розвиток особистості кожного сту-
дента, його активності сидячи дома за комп’ютером.

Педагогу необхідно створити таку методику 
онлайн-навчання, за якої студенти прагнули б 
отримати нові результати своєї роботи і надалі 
успішно могли застосовувати їх у практичній 
діяльності.

Нині ми маємо замислюватися над тим, що 
чекає наших студентів. Відомо, що в майбутньому 
здобувачам потрібно величезний запас знань не 
тільки за вибраною ними спеціальністю, але і в 
області сучасних технологій.

Знання іноземної мови нині необхідні під час 
працевлаштування. Це підвищує мотивацію до 
вивчення мов міжнародного спілкування. Відповідно, 
зростає і потреба використовувати іноземну мову не 
тільки в побутовій, але й у професійній сфері. Нові 
завдання припускають зміни до вимог володіння 
мовою, визначення нових підходів до змісту та орга-
нізації матеріалу. Але, викладаючи студентам, важ-
ливо враховувати те, що сучасне онлайн-навчання 
затрудняє засвоєння нової інформації.

Західними методистами було запропоновано 
інтерактивний підхід в онлайн-навчанні, який 
в останні часи став широко застосовуватися у 
викладанні іноземної мови.

Основна мета інтерактивної методики – розви-
нути навички самостійного навчання, пошуку від-
повідей і навчання через екран. При цьому має 
бути взаємне спілкування студентів один з одним. 
Взаємодіючи, студенти збільшують свій словни-
ковий запас у процесі читання, прослуховування 

автентичного лінгвістичного матеріалу і виконання 
спільних завдань. Під час інтерактивної взаємо-
дії студенти використовують свої мовні знання в 
ситуаціях, які наближені до реального життя.

Необхідно зазначити, що інтерактивні вправи 
та завдання, спрямовані не тільки і не стільки на 
закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на 
вивчення нового, і в цьому полягає основна від-
мінність інтерактивної методики навчання інозем-
ної мови від традиційної.

На думку фахівців, інтерактивні методи в 
онлайн-навчанні, які використовуються в навчаль-
ному процесі, мають відповідати таким вимогам:

− активна, творча, ініціативна участь студентів 
у процесі отримання знань;

− максимальна наближеність результатів 
навчання до сфери практичної діяльності;

− співпраця студентів і викладача в плануванні 
і реалізації всіх етапів процесу онлайн-навчання.

У навчальні заклади науковці рекомендують 
упроваджувати комплексні рішення, які містять 
апаратне і програмне забезпечення, а також мето-
дичний супровід. Використання комп’ютера в 
навчальному процесі є доцільним, якщо це допо-
магає розвитку творчих здібностей, логічного мис-
лення, професійних умінь і навичок, інтеграції в 
навчальному процесі. Навчати необхідно як вміння 
працювати з певними програмними продуктами і в 
певному середовищі, так і технологій роботи з різ-
ною інформацією: аудіо- і відео-, графічною, тек-
стовою, табличною тощо.

Яким би шляхом не розвивалася інформатиза-
ція освіти, комп’ютер ніколи не замінить «живого» 
спілкування з викладачем. Якщо викладач може 
добре розповісти про певні події, це прекрасно, а 
якщо ні, жоден комп’ютер за нього цього не зро-
бить. Але технічні прилади допоможуть викладачу 
яскраво проілюструвати свою розповідь. Отже, 
педагогу, як мінімум, необхідна медіатека з про-
стим інтерфейсом і можливістю широкого доступу. 
Комп’ютер – це той прилад, який має допомогти в 
розв’язанні головного завдання – навчити вчитися.

Самостійна робота студентів може проводитись:
1) індивідуально, без будь-якої сторонньої 

допомоги;
2) індивідуально під керівництвом викладача-

предметника;
3) індивідуально з інформаційною та технічною 

підтримкою фахівця з комп’ютерних технологій, 
«інженера знань»;

4) індивідуально в інтерактивному режимі з 
викладачем-тьютором.

Для проведення індивідуальної самостій-
ної роботи між викладачем і студентом здійсню-
ється віртуальний зв’язок (дистанційне навчання), 
зумовлений отриманням попередньої інформації 
під час лекції, а також тим навчальним завданням, 
яке поставлено, тобто:
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1) ознайомлення, огляд, вивчення, аналіз нау-
кової, науково-популярної, навчальної літератури, 
інших інформаційних джерел; складання на основі 
опрацьованої літератури конспектів – опорних, 
планів-конспектів, сигнальних конспектів, тез;

2) виконання творчих завдань – підготовка 
схем, таблиць, графіків,  діаграм,  що  є  результа-
том  систематизації,  узагальнення  й аналізу різ-
ної за змістом інформації;

3) написання наукових робіт: наукових оглядів, 
доповідей, статей, тез, рефератів; студентських 
наукових робіт – курсових, дипломних.

Здатність студентів самостійно успішно освою-
вати дисципліни, в тому числі і «Іноземна мова», 
включаючи самостійну організацію навчального 
процесу, тобто вміння вчитися, забезпечується 
тим, що універсальні навчальні дії як узагальнені 
дії відкривають йому «можливість широкої орі-
єнтації як у різних предметних областях, так і в 
будові самої навчальної діяльності, що включає 
усвідомлення її цільової спрямованості, ціннісно-
смислових і операціональних характеристик» [2].

Ми провели експеримент серед студен-
тів ОНЕУ, де з’ясували наслідки дистанційного 
навчання. Викладачами була розроблена підсум-
кова контрольна робота, яку студенти писали, 
коли навчалися на I курсі в аудиторії під повним 
«надзором» викладачів:

Студенти I курсу, спеціальності «Готельно- 
ресторанна справа» (І семестр)

Афтаєва Марта 91 A
Борисевіч Анастасія 92 A

Маслова Надія 78 C
Міхова Олена 79 C

Морозенко Катерина 74 C
Островська Олена 78 C

Погоріловська Марія 0 -
Прохоренко Іван 0 -

Увесь другий семестр студенти займалися дис-
танційно. Самостійно виконували завдання, роз-
робляли проєкти.

На II курсі ця група студентів заново писала 
розроблену за робочою програмою контрольну 
роботу. Ось результати.

Студенти IІ курсу, спеціальності «Готельно- 
ресторанна справа» (І семестр)

Афтаєва Марта 90 A
Борисевіч Анастасія 91 A

Маслова Надія 82 B
Міхова Олена 80 C

Морозенко Катерина 72 D

Островська Олена 80 C
Погоріловська Марія 80 C

Прохоренко Іван 60 E

Як бачимо, динаміка успішності зросла. Сту-
денти, в яких на І курсі була оцінка «незадовільно», 
завдяки дистанційному навчанню виправили свої 
результати.

Проаналізувавши отримані дані, можна судити 
про досить високу ефективність дистанційного 
навчання загалом, так і ефективність застосовува-
них способів, методів, видів, інструментів, напря-
мів і моделей дистанційного навчання.

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, 
можна зробити висновок, що інтерактивний підхід 
до навчання іноземної мови в умовах дистанцій-
ного навчання виробляє сумарний ефект, що дає 
змогу формувати вміння працювати у співпраці, 
розвивати комунікативну компетенцію, сприяти 
набуттю толерантності.
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збірник матеріалів наук.-практ. конф. Київ, 2011.  
URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1031

2. Сластёнин В.А.  Педагогика. Москва :   
Школа-Пресс, 2000. С. 492.
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Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є 
надзвичайно актуальними у наш час. Враховуючи великі 
масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, 
жоден вчений не може бути впевненим, що його автор-
ське право захищене. Крім того, поширеною є ситуація, 
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 
однаковими джерелами інформації, а в результаті безко-
штовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсот-

кові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки 
за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями 
не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, слов-
ників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за про-
філем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми 
пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту 
за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Пере-
ваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; порів-

няльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших 
авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дис-

ертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття  

(обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення екс-
пертизи. 

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.

 



Наукове видання

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Науковий журнал 

Випуск 36

Том 2

Коректура • Н. Ігнатова

Комп’ютерна верстка • Н. Кузнєцова

Формат 60х84/8. Гарнітура Arimo.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 31,55. Ум. друк. арк. 30,92.  

Підписано до друку 30.06.2021. Замов. № 0821/274. Наклад 100 прим.

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1

Телефон +38 (048) 709 38 69, +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


