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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ НОРВЕГІЇ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ
Трухан Г.В.
Здобувач третього рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Харків
На сучасному етапі вітчизняна педагогіка потребує нових підходів в
питанні підготовки майбутніх вчителів до взаємодії сім’єю. Це обумовлено
тим, що одним за компонентів Нової української школи є педагогіка
партнерства, яка базується на спілкуванні, взаємодії та співпраці між учителем,
учнем та батьками. За педагогікою партнерства вчитель є другом, а родина має
бути залучена «до побудови освітньої траєкторії дитини» [1, с. 14]. Вирішенню
цього питання сприяє вивчення міжнародного досвіду. Особливої уваги
заслуговує дослідження системи вищої педагогічної освіти Норвегії, як країни з
найвищим у світі рівнем життя, найбільш високим показником індексу
людського розвитку (ІЛР), одним із критеріїв якого є рівень освіти.
Дослідження норвезького досвіду з метою його адаптації та впровадження в
системі освіти України є одним з актуальних питань сьогодення.
Спираючись на аналіз наукової літератури з порівняльної педагогіки
(І. Луговська, М. Родіонов, Л. Рябов, А. Сбруєва, І. Сташевська та ін.)
розглянуто методи порівняльно-педагогічних досліджень. Встановлено, що
сучасні науковці виокремлюють загальні та специфічні методи порівняльної
педагогіки [2, 3, 4, 5, 6]. Так, М. Родіонов розглядає порівняльний, історичний,
описовий, соціологічний та статистичний методи [3, c. 376-377]. У
дослідженнях
І. Сташевської
запропоновано
складно-структуровану
класифікацію на основі наступних критеріїв: етапи дослідження
(діагностичний, описово-аналітичний, інтерпретаційно-узагальнюючий), рівні
наукового пізнання (теоретичний та емпіричний) й рівень методологічного
аналізу. До загально-наукових методів теоретичного пізнання дослідниця
відносить проблематизацію, теоретичний аналіз і синтез, індукцію та дедукцію,
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абстрагування і конкретизацію, аналогію, узагальнення, систематизацію,
класифікацію. Конкретно-наукові методи, на думку вченої, поєднують: на
діагностичному етапі - джерелознавчий аналіз, історіографічний аналіз,
систематизацію джерел; на описово-аналітичному етапі - монографічний метод
та опис фактологічного матеріалу; на інтерпретаційно-узагальнюючому порівняльно-педагогічний
аналіз,
порівняльно-історичний
аналіз,
конструктивно-генетичний аналіз, ретроспективний аналіз, причиннонаслідковий аналіз, системно-структурний аналіз, хронологічний метод, метод
періодизації, дискурс-аналіз, прогнозування.
Серед методів емпіричного пізнання порівняльної педагогіки дослідниця
розглядає: складання бібліографічного списку, анотування, реферування,
цитування, конспектування, метод експертних оцінок, контент-аналіз, методи
вивчення педагогічного досвіду (вивчення нормативних документів,
літературних джерел, статистичних документів, педагогічної документації;
спостереження – звичайне та включене; опитування: письмове – анкетування та
усне – інтерв’ю, тестування; бесіда). В свою чергу до методів математичної
статистики І. Сташевська позначає наступні методи: реєстрація, ранжирування,
шкалювання, порівняння та соціометричний метод [6, c. 161-162].
Важливими методами дослідження питання підготовки майбутніх
вчителів Норвегії до взаємодії з сім’єю є вивчення нормативних документів та
проведення контент-аналізу навчальних програм та планів, педагогічної
документації та навчально-методичної літератури. Значну роль має вивчення
сучасних наукових праць норвезьких дослідників у монографічних
дослідженнях, матеріалах конференцій та збірках наукових праць, у публікаціях
періодичних видань тощо та проведення
Окремої уваги заслуговують бесіди та усне інтерв’ю з норвезькими
науковцями та викладачами через мережу інтернет (засобами zoom та skype) та
зіставлення отриманих матеріалів з інформацією з нормативних та літературних
джерел, що допомагає уточнити теоретичні знання та практичну значущість
предмету дослідження, визначити проблемі зони та можливі ускладнення.
Проведення бінарного аналізу отриманих результатів дозволяє здійснити
глибоке та докладне зіставлення досліджуваного феномену в освітніх системах
України та Норвегії, визначити спільні риси та відмінності. Для зіставлення
обрано цілі, завдання, методи та форми підготовки майбутніх вчителів до
роботи з сім’єю в обох країнах. Наступним кроком дослідження є формування
рекомендацій та розробка програми підготовки майбутніх вчителів до надання
фасилітативної педагогічної підтримки сім’ї в Україні.
Список використаних джерел
1. Концепція Нової української школи: Рішення колегії МОН України від
27.10.2016 №10.: офіц..текст. [Електронний ресурс] Київ, 2016. 40 с.
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педагогіки. Наукові студії кафедри теорії, історії музики та інструментальної
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИБОРУ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
О.О Харченко
здобувач другого рівня вищої освіти
Шан Лі
здобувач другого рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків
Питання вибору розкрито в філософській психологічній та педагогічній
літературі, науковій літературі. Певні підходи до розкриття сутності вибору як
філософської категорії з позиції абсолютного детермінізму знаходимо
(Г. Гегель, Г. Плеханов, Б. Спіноза), активного суб'єктивізму (С. К’єркегор,
Ж-П Сартр,
Г. Сковорода),
суб'єктивізму
(М. Бердяев,
Ф. Шеллінг,
А. Шопенгауер, Р. Штайнер). Аналіз різних підходів до проблеми вибору в
філософії дозволяє зробити висновок, що вибір - це акт вільної волі, її
практична реалізація. Потреби, інтереси, цілі, мотиви, які складають вольову
сферу особистості, детермінуються зовнішніми обставинами.
Взаємозв’язок вибору методів навчання з проблемою формуванням
професійно-педагогічних умінь фахової підготовки майбутнього вчителя
розглянуто
(Ю. Бабанський,
Н. Білокур,
Л. Герасименко,
П. Гусак,
І. Колеснікова, Н. Кузьміна, І. Лернер, О. Мороз, М. Скаткін, В. Сластьонін,
А. Хуторський, О. Щербаков та ін.). Основи професійної підготовки вчителя
музичного мистецтва (А. Болгарський, М. Букач, С. Горбенко, Н. Гузій,
О. Олексюк, Г. Падалка, Г. Побережна, О. Ростовський, О. Рудницька,
Т. Смирнова, та ін.), методологічний аспект підготовки вчителя музичного
мистецтва (Е. Абдуллін), праці, присвячені вирішенню проблеми використання
методів музичного виховання майбутнім вчителем музичного мистецтва
(О. Апраксіна, Л. Арчажнікова, Р. Джердімалієва, Л. Матвеєва, І. Немикіна,
Л. Школяр, В. Яконюк та ін.).
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